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Toelichting
Concept ontwerp 16 april 2012

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

TenneT is voornemens om een 150 kV kabelverbinding aan te leggen van het 
transformatorstation op het Agro Foodcluster West-Brabant (AFCWB) bij Dinteloord 
naar het transformatorstation bij Roosendaal. 

In West-Brabant wordt het Agro Foodcluster West-Brabant gerealiseerd. In het kort 
komt deze ontwikkeling op het volgende neer: op de terreinen van de bestaande 
suikerfabriek is ruimte voor 30-40 ha uitgeefbare grond. Deze ruimte kan zowel gebruikt 
worden voor uitbreiding van de suikerfabriek als gevolg van campagneverlenging en 
centralisatie van activiteiten als voor bedrijven met directe binding aan de suikerfabriek. 
Aansluitend aan de bestaande suikerfabriek (ten noorden van de Noordlangeweg en 
oostelijk van de Derriekreek) is circa 65 ha bruto (49 ha netto) ruimte voor een specifiek 
agro- en levensmiddelen gelieerd bedrijventerrein. Het gebied aansluitend aan het 
bedrijventerrein (ten noorden van de Noordlangeweg en ten oosten van de A4) biedt 
ruimte voor circa 220 ha netto glastuinbouw. Onderstaande afbeelding geeft het 
plangebied weer van het AFCWB.

 B01055.000582 ARCADIS 5 



    inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal 

In het plangebied is aansluiting noodzakelijk met het hoogspanningsnet. De 
glastuinbouwbedrijven maken gebruik van eigen energieopweksystemen, zogenaamde 
Warmte-krachtkoppelingen (WKK-eenheden). Met deze systemen wekken de bedrijven 
elektriciteit op voor eigen gebruik maar leveren daarnaast, substantieel, door hen 
opgewekte stroom (terug) aan het openbare net. Deze decentrale opwekking van 
elektriciteit wordt gestimuleerd door de overheid omdat het een duurzame vorm van 
elektriciteit betreft (twee maal zo duurzaam als elektriciteit die wordt opgewekt door 
reguliere gasgestookte centrales) en omdat het opgestelde vermogen afschakelbaar is 
en juist in piekmomenten van vraag naar elektriciteit bijgeschakeld kan worden. Het 
Netwerkbedrijf is verplicht de teruglevering van stroom op het elektriciteitsnet te 
faciliteren.

Er is daarom op het AFCWB voorzien in de bouw van een transformatorstation. Dit 
transformatorstation is reeds planologisch geregeld in het provinciaal inpassingsplan 
AFC West-Brabant. Het transformatorstation dient met een nieuwe kabelverbinding 
verbonden te worden met het hoogspanningsnet dat bij Roosendaal loopt, eindpunt 
transformatorstation Roosendaal. Deze 150 kV-verbinding is noodzakelijk voor verdere 
ontwikkeling van het AFCWB. 

TenneT is initiatiefnemer van de realisatie van deze 150 kV kabelverbinding. De 
kabelverbinding is voor een groot deel van het trac® nog niet planologisch geregeld. Het 
trac® loopt over grondgebied van meerdere gemeenten. Er is daarom in overleg met de 
provincie Noord-Brabant besloten om ook voor de kabelverbinding een provinciaal 
inpassingsplan op te stellen. Het inpassingsplan heeft dezelfde juridische status als 
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een bestemmingsplan. Na vaststelling maakt het inpassingsplan deel uit van het (de) 
bestemmingsplan(en) die gelden voor de gronden waarop het betrekking heeft (art. 
3.28, lid 3 Wro).

Voorliggend provinciaal inpassingsplan vormt de planologisch-juridische regeling 
waarmee de voorgenomen ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt.

1.2  Situering van het plangebied

Het trac® loopt over het grondgebied van de gemeenten Steenbergen en Roosendaal. 
Ter hoogte van de A17 bij de stad Roosendaal kan aangesloten worden op het 
bovengrondse 150 kV-hoogspanningsnet dat daar loopt. Dit deel van het traject is reeds 
planologisch geregeld. Het eindpunt van voorliggend inpassingsplan loopt dan ook tot 
de bovengrondse hoogspanningslijn. Op onderstaande afbeelding is de situering van het 
plangebied weergegeven.
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1.3  Planologisch-juridische regeling

De huidige juridische regeling van de betreffende gronden is neergelegd in de volgende 
bestemmingsplannen: 
"Bestemmingsplan buitengebied Dinteloord" dat in april 1987 door de gemeenteraad 
van Steenbergen is vastgesteld. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied 
voornamelijk de bestemming Agrarisch gebied.
"Buitengebied Roosendaal en Nispen, reparatieplan " dat in juni 2006 door de 
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gemeenteraad van Roosendaal is vastgesteld. In dit bestemmingsplan heeft het 
plangebied met name de bestemming Landelijk gebied.
De bestemmingsplannen maken de aanleg van een 150 kV-verbinding niet mogelijk. 
Het voorliggende inpassingsplan maakt de gewenste ontwikkeling mogelijk. Het 
inpassingsplan is afgestemd op de Wet ruimtelijke ordening en voldoet aan de meest 
recente inzichten betreffende de digitale uitwisseling en raadpleging (RO-Standaarden). 
Hierdoor is het inpassingsplan een goed leesbaar en bruikbaar plan. 

1.4  De bij het plan behorende stukken

Het provinciaal inpassingsplan "150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal" bestaat uit 
de volgende stukken:

verbeelding, schaal 1: 10.000;
planregels.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied gelegen gronden 
aangegeven. In de planregels zijn bepalingen opgenomen teneinde de uitgangspunten 
van het plan zeker te stellen. 
Het plan gaat voorts vergezeld van deze toelichting. De toelichting heeft geen 
rechtkracht. In de toelichting zijn de aan het plan ten grondslag liggende onderzoeken 
en een planbeschrijving opgenomen. 

1.5  Opbouw toelichting

In deze toelichting wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het initiatief. Vervolgens geeft 
hoofdstuk 3 een toelichting op het relevante ruimtelijk beleid. Een afweging van nut en 
noodzaak en een onderbouwing van de trac®keuze is opgenomen in hoofdstuk 4. De 
elementen, die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van het plangebied komen 
aan bod in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 zijn de juridisch-technische aspecten van de 
opgenomen regeling weergegeven. Hoofdstuk 7 sluit deze toelichting af door middel van 
een beschouwing over de uitvoerbaarheid alsmede de resultaten van de inspraak en het 
gevoerde overleg.
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Hoofdstuk 2  Het inititiatief

2.1  Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het initiatief. Er wordt ingegaan op de 
bestaande en toekomstige situatie. 

2.2  Planbeschrijving

2.2.1  Bestaande situatie

Het gebied betreft voornamelijk akkerbouwgebied met weinig stedelijke functies. Door 
het gebied lopen een aantal waterlopen en het Mark-Vlietkanaal. Bij Roosendaal kruist 
het trac® de A17 en loopt het trac® ten noorden van het industrieterrein Borchwerf naar 
het bestaande hoogspanningsnet. 
Een belangrijke karakteristiek van het gebied is de openheid. Verspreid door het gebied 
liggen diverse agrarische bedrijven.

2.2.2  Toekomstige situatie

Het plan voorziet in de aanleg van een ondergrondse kabelverbinding met een 
spanningsniveau van 150 kV. Als uitgangspunt voor het ruimtelijk beslag dat wordt 
ingenomen door het trac® is het volgende bepalend:

De kabels worden grotendeels aangelegd in open ontgraving. Bij kruising van wegen en 
watergangen worden de kabels aangelegd door middel van een gestuurde boring. Voor 
de gronden waarin de kabels worden gelegd wordt door de netbeheerder een zakelijk 
recht overeenkomst gesloten met de eigenaren/gebruikers. Het huidige gebruik van 
deze gronden blijft mogelijk. 
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De breedte van het kabelbed is 4,5 tot 5 meter. De kabel wordt op 1,80 diepte 
aangelegd daar waar diep geploegd wordt. Op de overige percelen ligt de kabel op 1,20 
meter diepte.

Ter plaatse van een open ontgraving geldt aan weerszijden een 3 meter brede 
veiligheidszone. Ter plaatse van een boring is deze veiligheidszone 5 meter breed. 
Zowel op het kabeltrac® als binnen de beschermingszone zijn geen bouw- en 
graafwerkzaamheden toegestaan (uitgezonderd onderhoudswerkzaamheden aan de 
kabel).
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Algemeen

Dit hoofdstuk geeft een nadere toelichting op het relevante ruimtelijke beleidskader. Er 
volgt hieronder een korte samenvatting per relevant beleid.

3.2  Europa

3.2.1  Kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) in werking getreden. 
De KRW gaat uit van een stroomgebiedsbenadering waarbij voor Nederland de 
stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems van belang zijn. Het doel van de 
KRW is dat al het water in de Europese Unie in 2015 in 'goede chemische toestand' en 
een 'goede ecologische toestand' moet verkeren. 

De KRW stelt eisen aan de chemische kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en 
de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. In het gebied West Brabant is onder 
regie van Waterschap Brabantse Delta per waterlichaam bepaald wat de knelpunten en 
de KRW-doelen zijn. 

Waterschap en gemeenten leggen de KRW-maatregelen in bestuurlijke besluiten vast. 
De maatregelen zijn opgenomen in de "deelstroomgebiedsbeheersplannen" voor de 
Maas en de Schelde. De KRW is in 2005 geµmplementeerd in de Nederlandse 
wetgeving en al vanaf 2000 in Europa van kracht. Van belang is dat bij initiatieven 
tenminste voldaan wordt aan het stand-still principe. Dit houdt in dat een ingreep 
(uitvoering van het ruimtelijk plan) de toestand van het watersysteem niet mag 
verslechteren, tenzij beargumenteerd kan worden dat dit wegens 'een hoger doel' niet 
anders kan. 

3.3  Nationaal beleid

3.3.1  Nota Ruimte

In de Nota Ruimte zijn op nationaal niveau de uitgangspunten voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland tot 2020 vastgelegd. In de nota worden de hoofdlijnen van 
beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een 
belangrijke rol speelt. De nota heeft vier algemene doelen: versterking van de 
economie, krachtige steden en een vitaal platteland, waarborging van waardevolle 
groengebieden en veiligheid.

Buiten de nationale RHS stelt het rijk zich terughoudend en selectief op. Voor deze 
gebieden wordt een basiskwaliteit nagestreefd. Tot de basiskwaliteit rekent het rijk 
onder meer de aandacht voor "ruimtelijke kwaliteit", de "watertoets" en wettelijke 
vereisten op het vlak van geluid, veiligheid, natuur, milieu en dergelijke. 

Het rijk heeft tot taak om voldoende ruimte te garanderen voor grootschalige 
elektriciteitsproductie en hoogspanningsleidingen.
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De Nota Ruimte wordt vervangen door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De 
rijksstructuurvisie zal een actualisatie van het beleid op het terrein van mobiliteits- en 
ruimtelijke ordeningsbeleid bevatten. De structuurvisie definieert de 
beleidsverantwoordelijkheid van het rijk inzake de ruimtelijke ordening en mobiliteit. 
Deze verantwoordelijkheid zal betrekking hebben op basisnormen op het gebied van 
milieu, leefomgeving, (water)veiligheid en het beschermen van unieke ruimtelijke 
waarden; (inter)nationale hoofdnetten en ruimtelijke voorwaarden voor versterking van de 
economische structuur.

De aanleg van de ondergrondse kabelverbinding is niet strijdig met de genoemde 
rijksbelangen. 

3.3.2  Nationaal Bestuursakkoord Water

Op basis van het rapport van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en het 
kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met water' hebben het rijk, de provincies, de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekent. Het NBW is doorgevoerd in de provinciale 
en regionale beleidsplannen.

Relevante aspecten uit het NBW zijn:
Toepassen van de watertoets als procesinstrument op alle waterhuishoudkundig  
relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is 
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelen expliciet en op evenwichtige wijze in 
beschouwing worden genomen.
Toepassen van de trits vasthouden-bergen-afvoeren, met als eerste insteek het 
vasthouden van water.
Toepassen van de trits schoon houden - zuiveren - schoon maken, met als eerste 
insteek het voorkomen van vermenging van schoon hemelwater van dakvlakken en 
afvalwater en het gebruik van bijvoorbeeld een bodempassage voor hemelwater van 
druk bereden straatvlakken.
Wateropgave (de benodigde bergingscapaciteit voor het opvangen van pieken in 
neerslag) bepalen aan de hand van de NBW normen regionale wateroverlast. Voor 
stedelijk gebied geldt een norm van T=100 (bui die eens in de 100 jaar voorkomt). 
Voor glastuinbouw geldt een norm van T=50 (bui die eens in de 50 jaar voorkomt). 
En voor akkerbouw en grasland geldt respectievelijk T=25 en T=10.

3.3.3  Waterwet

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Acht bestaande wetten voor 
het waterbeheer in Nederland worden vervangen door deze Waterwet en de zes 
verschillende vergunningen worden opgenomen in ®®n vergunning. Met de Waterwet 
hebben het rijk, waterschappen, provincies en gemeenten  moderne wetgeving in 
handen om integraal waterbeheer te realiseren, om te zorgen voor waterveiligheid en 
om watervervuiling, wateroverlast en watertekorten tegen te gaan. Ook verplicht de 
Waterwet waterschappen en gemeenten om hun taken en bevoegdheden onderling af 
te stemmen, in het bijzonder voor de riolering en de zuivering van afvalwater. 

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de 
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet 
een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, 
vergunningstelsels en administratieve lasten. 
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Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de 
afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in ®®n vergunning, de 
Watervergunning, die met een wettelijk vastgesteld aanvraagformulier kan worden 
aangevraagd.

Verder kunnen waterbeheerders via waterakkoorden afspraken maken met andere 
overheden over het te voeren waterbeheer. Dit akkoord is vormvrij en kan over alle 
onderwerpen van waterbeheer gaan. Ook biedt de wet de mogelijkheid om tot 
bestuurlijke afspraken te komen tussen een waterschap en een gemeente. Deze 
laatste mogelijkheid is procedureel eenvoudiger. 

Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de 
onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. 
Alle indirecte lozingen vallen onder het Wm bevoegde gezag (gemeente en provincie). 
Alle directe lozingen vallen onder het gezag van de Waterwet (waterschappen voor de 
regionale wateren en Rijkswaterstaat voor de rijkswateren). 

De directe lozingen vallen onder de Waterwet (Wtw). De indirecte lozingen zijn 
opgegaan in de  Wabo.

Organisatie waterbeheer

De Waterwet kent formeel slechts twee waterbeheerders: het rijk, als de beheerder van 
de rijkswateren, en de waterschappen, als de beheerders van de overige wateren. Deze 
laatsten zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor het zuiveringsbeheer. Provincies en 
gemeenten zijn formeel geen waterbeheerder, maar hebben wel waterstaatkundige 
taken. Zo blijft de provincie voorlopig bevoegd gezag voor drie categorie±n 
grondwateronttrekkingen en infiltraties: de openbare drinkwaterwinning, ondergrondse 
energieopslag en industri±le onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar. Op 
gemeenten rust een hemel- en grondwaterzorgplicht, zoals deze in januari 2008 via de 
Wet gemeentelijke watertaken is vastgelegd in de Wet op de waterhuishouding. De 
Waterwet regelt daarnaast ook de onderlinge toezichtverhoudingen van de verschillende 
betrokken overheden. Provincies houden toezicht op waterschappen en gemeenten en 
waar nodig kan de provincie gebruik maken van instructies of aanwijzingen. Een 
provincie of het rijk kan met besluiten of handelingen optreden in plaats van een 
waterschap of een gemeente. In situaties waarin bovenregionale belangen of 
internationale verplichtingen spelen, kan de minister van Verkeer en Waterstaat de 
toezichtinstrumenten benutten.

Waterwet in Europees verband

Nederland maakt deel uit van vier Europese stroomgebieden: de Rijn, de Eems, de 
Schelde en de Maas. De Waterwet sluit hierop aan. In Nederland wordt onderscheid 
gemaakt tussen rijkswateren en niet-rijkswateren (regionale wateren). Voor beide 
categorie±n worden via het nationale waterplan respectievelijk de regionale 
waterplannen, strategische structuurvisies vastgesteld, waarin de hoofdlijnen van het 
waterbeleid en de maatregelenprogramma's zijn vastgelegd. Deze zijn richtinggevend 
voor het ruimtelijke ordeningsbeleid en zorgen zo voor een versterking van de relatie 
tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening. De plannen worden een keer per zes jaar 
herzien. 

De waterschappen en de diensten van Rijkswaterstaat stellen vervolgens operationele 
waterbeheerplannen vast, waarin wordt aangegeven welke maatregelen zij in de 
komende periode zullen uitvoeren. 

 B01055.000582 ARCADIS 14 



    inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal 

3.4  Provinciaal en regionaal beleid

3.4.1  Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant

Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant in werking 
getreden. De Structuurvisie is zelfbindend en geeft voor de opgenomen 
beleidsonderdelen het provinciale belang aan. De provincie heeft haar belangen 
gedefinieerd en ruimtelijke keuzes gemaakt. Ook beschrijft de provincie hoe zij haar 
doelen wil bereiken. De volgende 13 provinciale ruimtelijke belangen zijn opgenomen:

1. Regionale contrasten
2. Een multifunctioneel landelijk gebied
3. Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem
4. Een betere waterveiligheid door preventie
5. Koppeling van waterberging en droogtebestrijding
6. Ruimte voor duurzame energie
7. Concentratie van verstedelijking
8. Sterk stedelijk netwerk: BrabantStad
9. Groene geledingszones tussen steden
10. Goed bereikbare recreatieve voorzieningen
11. Economische kennisclusters
12. (inter)nationale bereikbaarheid
13. Beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur

De aanleg van de ondergrondse kabelverbinding is niet strijdig met de genoemde 
provinciale belangen. 

3.4.2  Verordening ruimte 2011

De Verordening Ruimte 2011 Noord-Brabant is op 1 maart 2011 in werking getreden. 
De Verordening Ruimte is ®®n van de uitvoeringsinstrumenten van de provincie. In de 
Verordening ruimte staan regels waarmee rekening moet worden gehouden bij de 
ruimtelijke planvorming. De onderwerpen die in de Verordening Ruimte aan bod komen, 
komen voort uit de provinciale Structuurvisie. Het gaat hier om ruimtelijke kwaliteit, 
stedelijke ontwikkelingen, de natuurgebieden, agrarische ontwikkelingen en overige 
ontwikkelingen in het landelijk gebied. 

Onderstaande afbeelding geeft een weergave van de Verordening Ruimte ten aanzien 
van de thema's cultuurhistorie en landschap.
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Uit deze kaart blijkt dat het voorgenomen trac® gebieden doorkruist die in de 
Verordening Ruimte opgenomen zijn als Ecologische Hoofdstructuur, Zoekgebied voor 
ecologische verbindingszone, Zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen en 
Groenblauwe mantel. De effecten op de aanwezige natuurwaarden in het gebied en op 
de ecologische hoofdstructuur zijn beschreven in paragraaf 5.2. Hieruit blijkt dat de 
daadwerkelijke effecten afhankelijk zijn van de aard en omvang van de werkzaamheden. 
Deze paragraaf wordt richting het ontwerp inpassingsplan aangepast op basis van 
keuzes over de aard van de werkzaamheden en optimalisatie van het trac®.

De hiernavolgende afbeelding geeft een weergave van de Verordening Ruimte ten 
aanzien van de thema's stedelijke ontwikkeling en water.
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Het trac® kruist de aanduidingen regionaal waterbergingsgebied en reserveringsgebied 
voor waterberging. Waterbergingsgebieden worden ingezet om wateroverlast uit 
regionale watersystemen (beken, waterlopen) tegen te gaan. Regionale 
waterbergingsgebieden bestaan uit drie soorten gebieden: gebieden die van oudsher 
al regelmatig inunderen (natuurlijke overstromingsgebieden), gebieden die de afgelopen 
periode door de waterschappen concreet zijn ingericht voor waterberging en gebieden 
die gedurende de planperiode van de waterbeheerplannen van de waterschappen 
(2010-2015) concreet ingericht zullen worden. Naast de regionale 
waterbergingsgebieden zijn er reserveringsgebieden voor waterberging opgenomen. Met 
de reserveringsgebieden waterberging wordt gedoeld op gebieden die, op basis van een 
inventarisatie door de waterschappen tijdens de totstandkoming van de 
reconstructieplannen, zijn vastgelegd omdat deze in de toekomst noodzakelijk kunnen 
zijn voor waterberging. De regelgeving voor de regionale waterbergingsgebieden en 
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reserveringsgebieden waterberging is gericht op het tegengaan van activiteiten die ten 
koste kunnen gaan van het waterbergend vermogen van het gebied. De aanleg van een 
ondergrondse kabelverbinding leidt niet tot aantasting van het waterbergend vermogen 
van het gebied.

3.4.3  Provinciaal Waterplan

Het Provinciaal Waterplan bevat het strategische waterbeleid van de provincie 
Noord-Brabant voor de periode 2010-2015. Het plan doorloopt samen met de plannen 
van het Rijk en de waterschappen een 6-jarige beleidscyclus die is afgestemd op de 
verplichtingen uit de Kaderrichtlijn Water. Naast beleidskader is het Provinciaal 
Waterplan ook toetsingskader voor de taakuitoefening van lagere overheden op het 
gebied van water. Het plan is tevens beheerplan voor grondwateronttrekkingen. 
Bovendien is het plan structuurvisie voor het aspect water op grond van de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening.

De provincie hanteert de volgende hoofddoelstelling voor het waterbeleid in 
Noord-Brabant:
De provincie wil dat het water bijdraagt aan een gezonde omgeving voor mens, dier en 
plant, waarin we veilig kunnen wonen en waar ruimte is voor economische, 
maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Dit vertalen we in de volgende 
maatschappelijke doelen:

- Schoon grond- en oppervlaktewater voor iedereen.

- Adequate bescherming van Noord-Brabant tegen overstromingen.

- Noord-Brabant heeft de juiste hoeveelheden water (niet te veel en niet te weinig).

In Noord-Brabant worden acht waterhuishoudkundige functies onderscheiden waarvoor 
naast de bovengenoemde algemene doelstellingen ook meer specifieke doelstellingen 
gelden, namelijk:

Functie 'Waternatuur'
Functie 'verweven voor waterlopen'
Functie 'ecologische verbindingszone langs waterlopen'
Functie 'Scheepvaart'
Functie Zwemwater'
Functie 'water voor de Groene Hoofdstructuur'
Functie 'water voor de Agrarische Hoofdstructuur
Functie 'water in bebouwd gebied'

In de meeste gevallen betreft het functies die zonder of met slechts beperkte 
aanpassingen zijn overgenomen uit het vorige Waterhuishoudingsplan (WHP 2003), 
omdat de evaluatie van het waterbeleid geen aanleiding tot verandering heeft gegeven. 
De functie 'scheepvaart' daarentegen is nieuw. De functie 'verweven' is een verbreding 
van de functie 'viswater' uit het WHP 2003, die in dit plan is vervallen.

In onderstaande afbeeldingen is een uitsnede van het provinciaal waterplan opgenomen 
ter plaatse van het trac®. Belangrijkste aandachtspunt hierbij is de kruising met de 
Roosendaalse en Steenbergse Vliet.
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3.4.4  Keur Waterschap Brabantse Delta

In december 2009 zijn de Waterwet en de Keur waterschap Brabantse Delta in werking 
getreden. De Waterwet regelt het beheer van het oppervlaktewater, het grondwater en 
de waterbodem (het watersysteem), en verbetert de samenhang tussen waterbeleid en 
ruimtelijke ordening.
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De keur van het waterschap is een verordening met wettelijke voorschriften die gelden 
voor alle oppervlaktewaterlichamen en keringen, op het gebied van waterkwantiteit en 
-kwaliteit, die in beheer zijn bij het waterschap. De keur is een aanvulling op de 
Waterwet met verschillende gebods- en verbodsbepalingen. Bij het verlenen van 
watervergunningen hanteert het waterschap verschillende beleidsregels. Waaronder 
"toepassing Waterwet en Keur". Hierin staat aangegeven in welke situaties een 
watervergunning kan worden verleend, waarop een aanvraag wordt getoetst en welke 
voorwaarden aan de watervergunning worden verbonden. 

Zo zijn er regels met betrekking tot:
Handelingen in waterkeringen en de daarbij behorende beschermingszones.
Handelingen in rivieren, beken en sloten en de daarbij behorende 
onderhoudsstrook.
Waterstaatkundige werken als gemalen, sluizen, stuwen etc.
De scheepvaart.
Uitbreidingen met een toename van >2000 m2 verhard oppervlak.

3.5  Gemeentelijk beleid

3.5  Gemeentelijk beleid

3.5.1  Bestemmingsplannen

De vigerende bestemmingsplannen in de gemeenten Steenbergen en Roosendaal 
regelen het huidige gebruik in het plangebied. Dit huidige gebruik is met name 
agrarisch. De bestemmingsplannen staan de aanleg van een kabelverbinding niet toe.

3.6  Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling van een ondergrondse kabelverbinding is, met 
uitzondering van de bestemmingsplannen, niet in strijd met de relevante beleidskaders.
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Hoofdstuk 4  Afweging

4.1  Algemeen

Dit hoofdstuk gaat in op de nut en noodzaak van de kabelverbinding en de trac®keuze 
van de kabelverbinding. 

4.2  Nut en noodzaak en provinciaal belang

Het Agro Foodcluster West-Brabant is een ontwikkeling van provinciaal belang. Het 
ontwikkelingsconcept geeft impuls aan de economische ontwikkeling in de regio 
Midden- en West-Brabant op een zodanige manier dat tegelijkertijd hoge ambities ten 
aanzien van duurzaamheid en beeldkwaliteit worden ingevuld. De ruimte voor zowel 
glastuinbouw als bedrijventerrein en suikerfabriek is noodzakelijk om het economisch 
belang van de regio op lange termijn te kunnen waarborgen. De kracht van het AFCWB 
ligt in het concept van clusteren van agro en food gerelateerde bedrijven en bedrijven uit 
de voedings-en genotmiddelenindustrie aansluitend op de bestaande suikerfabriek, in 
combinatie met glastuinbouwontwikkeling. Door clustering ontstaan synergievoordelen 
die op een andere wijze niet gerealiseerd kunnen worden.

De 150 kV-verbinding vanuit het Agro Foodcluster tot aan het bestaande 
hoogspanningstrac® bij Roosendaal is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het Agro 
Foodcluster West-Brabant. De verbinding is noodzakelijk voor zowel de opwekking als 
het verbruik van electriciteit door glastuinbouwbedrijven. De stroom die wordt opgewekt 
door de zogenaamde Warmte-krachtkoppelingen (WKK-eenheden) wordt voor een 
substantieel deel teruggeleverd aan het openbare net. Het Netwerkbedrijf is verplicht de 
teruglevering van stroom op het elektriciteitsnet te faciliteren.

4.3  Tracékeuze

Deze paragraaf gaat in op het proces om te komen tot een trac®keuze. 

Algemene uitgangspunten TenneT

TenneT heeft de mogelijkheden in beeld gebracht van het traject tussen het 
transformatorstation op het AFCWB en het hoogspanningsnet bij Roosendaal. Hierbij 
zijn de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

De hoogspanningsverbinding dient tot aan de lijn Roosendaal-Woensdrecht als een 
kabelverbinding te worden uitgevoerd.
Bestemmingen die onverenigbaar zijn met hoogspanningskabels worden voor zover 
mogelijk ontweken. De voorkeur gaat uit naar groenstroken en agrarische 
bestemmingen. Stedelijk gebied wordt zoveel mogelijk vermeden.
Onnodige omwegen worden waar mogelijk vermeden.
Zo veel mogelijk wordt op agrarische percelen de randen opgezocht.
Voldoende afstand dient te worden gehouden tot waterwegen en dijken.
Er dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn voor de beoogde strook van ca 10 
meter. Daarnaast moet ook voldoende ruimte zijn voor het kunnen aanleggen van 
de verbinding; de zogenaamde werkstrook.
Het EM beleid van het Ministerie I&M, dat alleen ziet op bovengrondse 
verbindingen, wordt zoveel als mogelijk in acht genomen.
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Samenloop en kruisingen met andere transportleidingen wordt in verband met 
mogelijke interferentie zoveel mogelijk vermeden.
Aansluiten op de verbinding Roosendaal - Woensdrecht 150kV nabij Roosendaal.
Niet aansluiten op of te bundelen met het project Zuid-West 380 kV in verband met 
het tijdspad. 

Analyse tracévarianten
Op grond van deze algemene uitgangspunten zijn vier trac®-varianten in beeld gebracht. 
Deze vier trac®varianten zijn getoetst aan een aantal objectieve criteria die effect 
kunnen hebben op planologische en/of technische belemmeringen en draagvlak. Het 
gaat hier om:
1. Lengte
2. Planologie

a. Aardkundig waardevolle gebieden
b. Archeologie
c. Ecologie
d. Water
e. Bodem
f. Infrastructuur
g. Agrarische functies
h. Bestemmingen die onverenigbaar zijn

3. Draagvlak

De analyse (rapport trac®keuze kabelverbinding) is opgenomen in bijlage 1. In dit 
rapport zijn de vier trac®'s apart op kaart aangegeven. Onderstaande kaart geeft een 
totaaloverzicht van de vier varianten . 
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Uit de analyse van de vier varianten blijkt dat de verschillen tussen de varianten gering 
zijn. Variant 4 blijkt een een voorkeur te hebben. Dit is met name een gevolg van de 
negatievere score voor wat betreft effect op natuurgebieden. 

Overleg belanghebbende partijen en eigenaren

Op basis van de rapportage trac®keuze is overleg gevoerd met gemeenten, de 
Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij, ZLTO en het waterschap. Daarnaast zijn twee 
informatieavonden gehouden voor eigenaren in het gebied. Tijdens deze bijeenkomsten 
is diverse aanvullende informatie aangereikt die betrekking heeft op haalbaarheid en 
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uitvoerbaarheid. 
Zo blijkt het zuidelijk deel van variant 4 (aan de oostzijde van de Roosendaalse Vliet, 
grondgebied Halderberge) in het geding te komen met de eventuele aanleg van de 
nieuwe verbinding Zuid-West 380 kV, hetgeen grote consequenties heeft voor het 
maatschappelijk draagvlak voor de 150 kV ondergrondse kabelverbinding, zowel vanuit 
de eigenaren als vanuit de gemeente Halderberge. 
Daarnaast is er reeds een kabelgoot aanwezig onder de Roosendaalse Vliet, waar 
diverse kabels en leidingen doorheen lopen. Geadviseerd is de mogelijkheden te 
onderzoeken om de ondergrondse kabelverbinding hier op aan te laten sluiten. 

Voorkeurstracé

TenneT heeft er, gelet op de ligging van het voorgenomen trac® Zuid-West 380 kV aan 
de Halderbergse zijde, voor gekozen om het zuidelijk deel van de ondergrondse 
kabelverbinding te verleggen naar de westzijde van de Roosendaalse Vliet. Met deze 
keuze zijn tegelijk de mogelijkheden verkend om aansluiting te zoeken bij de 
bestaande kabelgoot. Echter vanwege eventuele onoplosbare interferentie met 
aanwezige leidingen, verdient het niet de voorkeur om de kabelgoot tevens te gebruiken 
voor de 150 kV kabelverbinding Dinteloord-Roosendaal. Er is daarom gekozen voor een 
aparte kruising met de Roosendaalse Vliet, iets noordelijker dan de bestaande 
kabelgoot.

Het voorkeurstrac® zoals opgenomen in voorliggend inpassingsplan is weergegeven op 
onderstaande kaart. 
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Optimalisatiemogelijkheden

De komende periode voeren rentmeesters van TenneT keukentafelgesprekken met alle 
eigenaren van het voorkeurstrac®. Tijdens deze overleggen kan informatie boven tafel 
komen op grond waarvan het voorkeurstrac® wordt geoptimaliseerd. Met name de 
exacte ligging van het trac® ter plaatse van agrarische percelen kan als gevolg van de 
keukentafelgesprekken nog wijzigen.
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Hoofdstuk 5  Onderzoek

5.1  Algemeen

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in dit hoofdstuk een 
beschrijving opgenomen van het verrichte onderzoek naar relevante feiten en 
belangenafweging (artikel 3.2. Algemene wet bestuursrecht).
Om tot een gedegen planontwikkeling te komen, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd 
die inzicht geven in de gevolgen van het initiatief. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting 
van de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd. Voor uitgebreidere informatie 
wordt verwezen naar de feitelijke onderzoeken.

5.2  Ecologie

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling moet rekening worden gehouden met het 
aspect ecologie. Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, 
rekening te worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en 
faunawet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en 
soortenbescherming.

Gebiedsbescherming

Voor de gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese richtlijnen in Nederland 
speciale beschermingszones aangewezen met een hoge wettelijke bescherming. 
Hiervoor zijn Natura 2000-gebieden en gebieden deel uitmakend van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) opgenomen. Een planologische ontwikkeling mag geen 
significante gevolgen hebben voor een te beschermen gebied. 

Op minstens 2,5 kilometer afstand (bij de monding van de Dintel in het Krammer 
Volkerak) ligt het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak. Dit is een voormalige (zout) 
getijde gebied dat nu een zoet milieu zonder getijde vormt. De habitats en de 
leefgebieden van de soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is 
aangewezen, hebben geen eco(hydro)logische relatie met het gebied waar de 
kabelverbinding wordt gerealiseerd.

Soortbescherming

Op basis van de Flora- en faunawet zijn gebieden aangewezen voor de bescherming 
van dier- en plantensoorten. De werkingssfeer van de Flora- en Faunawet is niet 
beperkt tot of gerelateerd aan speciaal aangewezen gebieden, maar geeft soorten 
overal in Nederland bescherming. Op grond van de Flora- en Faunawet gelden 
algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van beschermde 
plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. 

In bijlage 1 is een quick scan flora en fauna opgenomen. Hieronder een overzicht van 
de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de quickscan natuurwetgeving. 

Het projectgebied vormt het leefgebied van algemene vogels (vogels), algemene 
planten (tabel 1), algemeen grondgebonden zoogdieren, waaronder konijn, vos, ree 
en mol (tabel 1) en algemeen voorkomende amfibie±n (tabel 1). Het projectgebied 
heeft mogelijk een functie voor minder algemene planten en kleine modderkruiper 
(tabel 2) en vleermuizen (tabel 3). 
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De werkzaamheden leiden tot het mogelijk overtreden van verschillende 
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Dit geldt voor algemeen 
voorkomende grondgebonden zoogdieren, amfibie±n, planten, vissen en vogels. Het 
is daarom noodzakelijk om vervolgonderzoek uit te voeren naar:
1. De functie van aanwezige bomen met holtes op aanwezigheid van spechten en 

vleermuizen, indien bomen met potenti±le verblijfplaatsen (holen) verdwijnen.
2. De aanwezigheid van beschermde planten op kansrijke plekken op het trac®, 

indien hier werkzaamheden zijn voorzien.
3. De aanwezigheid van kleine modderkruiper in permanent watervoerende 

watergangen, wanneer deze vergraven of gedempt worden.

Als bij de aanleg van het kabeltrac® het leefgebied van deze soorten ontzien kan 
worden, is vervolgonderzoek niet nodig. Wanneer sprake is van actueel voorkomen van 
vleermuizen, beschermde plantensoorten en kleine modderkruiper en de 
werkzaamheden leiden tot verdwijnen van groei- en verblijfplaatsen van deze soorten (en 
niet te werken is volgens een goedgekeurde gedragscode), is een ontheffing in het 
kader van de Flora- en faunawet vereist. Wanneer deze soorten blijkens onderzoek niet 
voorkomen, is geen ontheffing vereist. 

Het overtreden van verbodsbepalingen is te voorkomen door het nemen van 
maatregelen:
1. Verleg het trac® ter hoogte van de locatie waar bomen met holtes staan.
2. Indien de functie van het onderzoeksgebied voor spechten en vleermuizen 

wordt aangetast, zijn maatregelen vereist.
3. Indien aanwezig: neem maatregelen (beschreven in een goedgekeurde 

gedragscode) om effecten op brede wespenorchis, rietorchis, wilde marjolein 
en kleine modderkruiper te voorkomen.

4. Verwijder bomen, struiken, riet en ruigte buiten het broedseizoen.
5. Buiten de winterperiode niet in de avond met verlichting werken, om effecten op 

migrerende en foeragerende vleermuizen te voorkomen.
Voor de overige beschermde planten, zoogdier- en amfibiesoorten ten aanzien 
waarvan verboden handelingen te verwachten zijn geldt een algemene vrijstelling bij 
ruimtelijke ingrepen in het kader van de AMvB art. 75 van de Flora- en faunawet.

EHS

Een deel van de werkzaamheden vindt plaats binnen de Ecologische Hoofdstructuur. 
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de optimalisatie van het trac®, is 
hier mogelijk sprake van aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van de 
EHS. Aantasting is te voorkomen door:

1. Geen werkzaamheden uit te voeren binnen bospercelen begrensd als EHS.
2. Een deel van het bos te kappen. Afhankelijk van het oppervlak en de aard van 

de te kappen delen, is zelfs een verbetering van de ecologische kwaliteiten 
mogelijk.

3. Door gekapt bos binnen de EHS te herplanten.

Wanneer de exacte aard en omvang bekend is van de werkzaamheden, is meer gericht 
te zeggen tot welke effecten op beschermde soorten en gebieden dit leidt.
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5.3  Watertoets

5.3.1  Proces watertoets

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk geregeld dat in alle ruimtelijke plannen een 
watertoets dient te worden uitgevoerd. Het doel van de Watertoets is om in een vroeg 
stadium waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar te maken en evenwichtig mee 
te nemen bij ruimtelijke plannen. Er wordt met name ingegaan op de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishouding en de beschrijving van de maatregelen die worden 
getroffen. Waterbeheerders worden in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming 
om zo een duurzame omgang met hemel-, grond- en oppervlaktewater te waarborgen 
en "water" mee te laten wegen in het planproces. Het resultaat van de Watertoets is 
deze waterparagraaf.

Voor het plan wordt een inpassingsplan opgesteld, wat "watertoetsplichtig" is. Het 
plangebied ligt in het beheersgebied van het waterschap Brabantse Delta. De geldende 
beleidslijnen zijn beschreven in hoofdstuk 3. Deze waterparagraaf gaat 
achtereenvolgens in op de huidige situatie ten aanzien van bodem en water en de 
toekomstige situatie. 

5.3.2  Huidige situatie

5.3.2.1  Bodemopbouw

Onderstaande geeft de bodemkaart van Nederland weer ter hoogte van het trac®. Het 
trac® ligt op de overgang van de hogere Brabantse zandgronden naar de 
rivierkleigebieden. Het noordelijk deel van het trac® bestaat uit poldervaaggronden die 
opgebouwd zijn uit zavel en klei. Nabij Roosendaal wordt de bodemopbouw afgewisseld 
door zandgronden, veengronden en kleigronden. 
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5.3.2.2  Grondwater

De onderstaande kaart toont grondwatertrappen van de 1:50.000 bodemkaart van het 
plangebied. Tevens is de Wateratlas van Noord-Brabant geraadpleegd (bron: 
http://atlas.brabant.nl/wateratlas/). In de legenda is aangegeven wat de verschillende 
grondwatertrappen betekenen. Het geeft aan  hoe diep de grondwaterstand zich onder 
het maaiveld bevindt. De H is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand. De L- is de 
gemiddeld Laagste grondwaterstand.
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Te zien is dat het noordelijke deel van het trac® grotendeels ten plaatse van 
grondwaterstanden met een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) van tussen de 
40-80 cm beneden maaiveld betreft. Het zuidelijke deel van het trac® laat hogere GHG's 
zien, boven de 40 cm beneden maaiveld.

Op basis van de isohypsen is de grondwaterstroming overwegend noordwestelijk 
gericht. Het trac® ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied.

5.3.2.3  Oppervlaktewater en waterkeringen

Op de onderstaande kaart is aangegeven welke belangrijke waterkeringen en 
waterlopen worden gekruist.
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De belangrijkste waterloop die wordt gekruist is de Roosendaalsche Vliet die overgaat 
in de Nieuwe Roosendaalsche Vliet. 

Op de Roosendaalsche Vliet vindt scheepvaart plaats. Deze waterloop verbindt 
Roosendaal met het Volkerak Zoommeer. Het streefpeil van de Roosendaalsche Vliet 
is 0  m+NAP, gelijk aan het peil van het Volkerak Zoommeer. Aan beide zijden van de 
Vliet zijn regionale waterkeringen aanwezig, deze worden tweemaal gekruist.

Naast de Roosendaalsche Vliet worden meerdere watergangen en sloten gekruist. 
Hierbij zijn 2 grotere A-watergangen van belang. Dit zijn de Bandsloot, ter hoogte van 
de Gastelse weg en de Omloopleiding Bakkersberg bij de aansluiting nabij de A17. 
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Aan weerszijden van de A-watergangen zijn op basis van de keur 5 meter brede 
opstakelvrije zones aanwezig.

Ten behoeve van het agrarisch gebruik van de polders wordt door het waterschap actief 
peilbeheer toegepast. Door middel van waterinlaat en bemaling hanteert het waterschap 
vaste zomer- en winterpeilen. In de winter worden om wateroverlast te voorkomen, de 
peilen laaggehouden. In de zomer worden de peilen door inlaat van zoet water juist 
verhoogd om de watervoorziening voor de landbouwgewassen te kunnen garanderen. 
Het gehele gebied valt onder het peilbesluit Steenbergen/Brabantsewal. Deze 
vastgestelde zomer- en winterpeilen zijn opgenomen in het peilenplan van de Oud 
Prinslandse polder en de Cruijslandse Kreken. 

5.3.3  Toekomstige situatie

5.3.3.1  Kruising waterkeringen

In het kader van het aanleggen van kabels en leidingen ter plaatse van waterkeringen 
dient een watervergunning te worden aangevraagd. Onderstaande tekst is (deels 
aangepast) overgenomen uit de beleidsregel toepassing waterwet en keur van 
Waterschap Brabantse Delta. 

Kabels en leidingen in, op of nabij waterkeringen zijn een potentieel risico voor de 
stabiliteit en de veiligheid van de waterkering. Het gevaar en risico tijdens het leggen 
van kabels wordt grotendeels bepaald door de verstoring van de ondergrond, de 
glooiing, of de grasmat. Ook kan verstoring van de ondergrond stabiliteitsverlies 
veroorzaken en kan de inwerking van golven op de waterkering versneld leiden tot 
erosie van taluds en de kruin van met name groene waterkeringen, indien de grasmat 
verstoord is door de aanleg van leidingen.

Voor de aanleg van een nieuwe kabel geldt dat deze moet worden getoetst (o.a. in het 
kader van de toetsing op veiligheid) op ligging, sterkte, conditie, belastingen, 
toegepaste materialen en het mogelijke risico en de gevolgen, de effecten en de 
schade

Algemeen

Vergunningaanvragen worden getoetst op basis van de volgende algemene 
uitgangspunten voor kabels en leidingen in of nabij waterkeringen:

De kabel of leiding brengt de veiligheid van de waterkering niet in gevaar.
De voorgestane kabel of leiding is noodzakelijk vanwege een zwaarwegend belang.
Er is geen ander redelijk alternatief voor de realisatie van de kabel of leiding.

Algemene voorschriften die aan een vergunning voor kabels  in of nabij waterkeringen 
worden verbonden zijn:

Er is maar ®®n kruising met de waterkering per soort leiding toegestaan. 
Kruisingen van kabels en leidingen met waterkeringen dienen zoveel mogelijk te 
worden geclusterd.
De leiding moet binnen het leggerprofiel en het profiel van vrije ruimte uit ®®n stuk 
bestaan. Aftakkingen, afsluiters, montagelassen en andere voorzieningen zijn niet 
binnen het leggerprofiel en het profiel van vrije ruimte toegestaan.
Indien de kabel niet langer gebruikt wordt, dan wel niet langer aan de 
veiligheidseisen voldoet, moet de kabel of leiding worden verwijderd dan wel worden 
aangepast.
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Nieuwe parallelleidingen zijn niet toegestaan in het leggerprofiel en het profiel van 
vrije ruimte en de beschermingszone. Alleen bij redenen van groot maatschappelijk 
belang kan een nieuwe parallelleiding worden toegestaan mits aangetoond wordt 
dat bij breuk en/of explosie het leggerprofiel niet wordt aangetast of de leiding wordt 
gedimensioneerd als een kruisende leiding.
Nieuwe kabels en leidingen, die een waterkering kruisen, moeten haaks worden 
aangelegd.
Per aanvraag kunnen specifieke voorzieningen en/of constructies worden 
voorgeschreven, zoals vervangende waterkering in de vorm van damwandschermen, 
kwelschermen in kleikist tegen kwel en/of piping.
De vergunninghouder is verplicht op verzoek relevante gegevens aan te leveren ten 
behoeve van de door de beheerder van de waterkering uit te voeren toetsing op 
veiligheid.
Indien bij toetsing blijkt dat een bestaande leiding niet voldoet, wordt de vergunning 
ingetrokken. De leidingbeheerder kan dan een nieuwe vergunning aanvragen voor 
de aan te passen leiding.

Mantelbuizen

Mantelbuizen worden soms toegepast om kabels en leidingen te beschermen. 
Vergunningaanvragen voor mantelbuizen worden getoetst op basis van de volgende 
uitgangspunten:

Mantelbuizen hebben als functie plaatselijk zettingsbelastingen op te vangen, of 
worden gebruikt voor toekomstige uitbreidingen.
Kruisen met een mantelbuis door een waterkering is in beginsel verboden. Het 
toepassen van een mantelbuis kan worden afgewend door te kiezen voor een 
hogere sterkteklasse of een hoogwaardiger leidingmateriaal ter plaatse van de 
kruising. Slechts in uitzonderingsgevallen (ter ontlasting van bepaalde 
telecommunicatiekabels en -bundels) worden mantelbuizen toegestaan. 
Mantelbuizen zijn soms echter verplicht bij bijvoorbeeld gestuurde boringen ten 
behoeve van olie- of afvalwaterleidingen door pleistocene zandlagen.

Daarnaast gelden er diverse specifieke voorschriften die aan een vergunning worden 
verbonden.

5.3.3.2  Kruising oppervlaktewater

Voor kruisingen met oppervlaktewater geldt dat, in situaties waar kabels en leidingen 
een risico vormen, een vergunning moet worden aangevraagd. Situaties met een gering 
risico worden via algemene regels gereguleerd. Vergunningverlening is dan ook slechts 
nog aan de orde voor die gevallen die niet onder de algemene regels uit de keur vallen.

Vergunningaanvragen worden getoetst op basis van de volgende uitgangspunten:
De voorgestane kabel of leiding is noodzakelijk en er is geen ander redelijk 
alternatief voor de realisatie van de kabel of leiding.
De aanleg of aanwezigheid van de kabel of leiding mag het 
oppervlaktewaterlichaam en aanwezige kunstwerken ter plaatse niet in gevaar 
brengen en mag de aan- en afvoer van water niet belemmeren.
De nieuwe kabel of leiding moet zoveel mogelijk gebruik maken van reeds 
bestaande kruisingen of kabelbundels.
De kabel of leiding moet parallel aan het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd of 
indien een kabel of leiding een waterloop kruist, de waterloop haaks kruisen.
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Daarnaast gelden er diverse specifieke voorschriften die aan een vergunning worden 
verbonden.

5.3.3.3  Overige aandachtspunten

Op basis van de bodemkaart wordt geconcludeerd dat de kabel grotendeels 
beneden de grondwaterstand wordt aangelegd. Om de aanleg mogelijk te maken, 
is daarom bemaling noodzakelijk. Bij een (bouwkundige) onttrekking kleiner dan 
50.000m 3 per maand, korter dan 6 maanden en buiten volledig beschermd gebied 
kan dit met een melding plaatsvinden. In andere gevallen is een watervergunning 
vereist. het waterschap hanteert voor het onttrekken en lozen grondwater regels die 
zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit, het Besluit lozen buiten inrichtingen en 
de Keur.
Bij niet te vermijden bronbemalingen in de Volledig beschermde gebieden en de 
Attentiezone dient het onttrokken water ongeacht de grootte van de onttrekking 
altijd teruggebracht te worden in de bodem.
Tevens dient een watervergunning te worden aangevraagd voor de onderdoorgangen 
met de keringen en watergangen, zoals eerdere beschreven. 
Als gevolg van het plan neemt het verhard oppervlak niet toe, er hoeft dus geen 
waterberging te worden gerealiseerd.

5.4  Bodem

Ten aanzien van de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het 
(bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een duurzaam gebruik van 
de bodem. Bij een ruimtelijk plan moet de bodemkwaliteit van het betreffende gebied 
inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij is van belang te weten of er bodemverontreiniging 
is die de functiedoelen kan frustreren, of er gezondheidsrisico's of ecologische risico's 
zijn en wat de mogelijkheden zijn om er tijdig iets aan te doen. Hiervoor is wettelijk 
verplichte informatie over de bodemkwaliteit nodig.

Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het plangebied is, dat de kwaliteit ervan 
zodanig dient te zijn dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik 
van het plangebied voor de voorgenomen functie(s). 

Ter plaatse van het trac® is een beperkt historisch bodemonderzoek uitgevoerd. Doel 
van het onderzoek is om te bepalen of er vanuit de milieuhygi±nische kwaliteit van de 
bodem, mogelijk sprake is van belemmeringen voor de voorgenomen aanleg van de 
kabel. Het rapport is opgenomen in bijlage 2. 

Uit het onderzoek blijkt dat er ter plaatse van het trac® zelf geen bodembedreigende 
activiteiten hebben plaatsgevonden en er geen aanleidingen zijn om een eventuele 
bodemverontreiniging ter plaatse van het trac® te doen vermoeden. Van de 
ondergrondse brandstoftanks of de agrarische bedrijfsactiviteiten die in de directe 
omgeving aanwezig zijn, plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, worden geen 
perceeloverschrijdende verontreinigingen verwacht die de milieuhygi±nische kwaliteit ter 
plaatse van het trac® nadelig kunnen hebben beµnvloed.

Voor ®®n locatie (Provinciale Weg 115) geldt dat er in het verleden ter plaatse van het 
trac® een verontreiniging aanwezig is geweest, die vervolgens voldoende is gesaneerd, 
waarna het bevoegd gezag heeft ingestemd met de uitgevoerde sanering. 

 B01055.000582 ARCADIS 34 



    inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal 

Er is dan ook, voor zover bekend, ter plaatse van het toekomstige trac® met betrekking 
tot de milieuhygi±nische bodemkwaliteit geen sprake van mogelijke belemmeringen 
voor de werkzaamheden voor het aanleggen van de ondergrondse kabelverbinding.

Voorafgaand aan de aanleg van de ondergrondse kabelverbinding wordt een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd om te verifi±ren dat de onderzoekslocatie onverdacht is en 
om de kwaliteit van de vrijkomende grond (indicatief) te bepalen. Aangezien er geen 
aanleidingen zijn om een bodemverontreiniging ter plaatse te verwachten kan het 
verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd conform de strategie ñonverdachte 
locatieò uit de NEN 5740. Tevens blijkt daaruit of er in verband met aanwezige 
bodemverontreiniging tijdens de grondwerkzaamheden eventueel bepaalde 
veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

5.5  Archeologie

Per 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht 
geworden. In het kader hiervan dient een gemeente ruimtelijke planvorming te toetsen 
op archeologische waarden. Indien potenti±le archeologische waarden worden 
verstoord, dient hier nader onderzoek naar te worden verricht. Er is een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd, dat is opgenomen in Bijlage 3.

Het onderzoeksgebied wordt bodemkundig grotendeels gekenmerkt door de 
aanwezigheid van de zeekleigronden, meer in het bijzonder poldervaaggronden 
(Mn25A/Mn35A). In een klein deelgebiedje van het plangebied komen er nog 
kalkhoudende vlakvaaggronden (Sn13A) voor. Het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt 
door vlakten en enkele ruggen. Deze situatie betekent dat het landschap niet erg 
afwisselend is. Dit leidde dan weer tot een kleine diversiteit aan flora en fauna.

Voor de jager-verzamelaars betekende dit dat er geen grote verscheidenheid aan 
voedselbronnen voorhanden was in de vorm van planten en dieren. Wegens het 
ontbreken van dergelijke locaties geldt een zeer lage verwachting voor vindplaatsen van 
jagers en voedselverzamelaars.

Met de introductie van de landbouw werd de mate waarin gronden geschikt waren om 
te beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mens. De eerste 
akkergronden werden op de van nature vruchtbaarste gronden aangelegd. Bovendien 
moesten de gronden goed ontwaterd zijn. Echter, veruit het grootste deel van het 
onderzoeksgebied was - vanwege de slechte ontwatering - minder geschikt voor 
bewoning en/of landbouw. Dit laat zich ook voelen door de afwezigheid in het 
plangebied van bewoning uit het Neolithicum, IJzertijd en zelfs Romeinse tijd, 
aangezien de bewoning zich van oudsher concentreerde op de hogere delen van het 
landschap. Aangezien de gronden tijdens de Middeleeuwen nog natter zullen zijn 
geweest dan tegenwoordig, was landbouw waarschijnlijk alleen mogelijk op de hoogste 
ruggen, welvingen en vlakten. Wegens het ontbreken van dergelijke locaties geldt een 
lage verwachting voor vindplaatsen van landbouwers.Ook wat de bewoning uit de 
Nieuwe tijd betreft, geldt een lage archeologische verwachting, aangezien zelfs nu nog 
het gebied vrij 'leeg' is.

De conclusies uit het archeologisch bureauonderzoek zijn de volgende:
1. Het onderzoeksgebied wordt bodemkundig grotendeels gekenmerkt door de 

aanwezigheid van zeekleigronden, meer in het bijzonder poldervaaggronden 
(Mn25A/Mn35A). In een klein deelgebiedje van het plangebied komen er nog 
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kalkhoudende vlakvaaggronden (Sn13A) voor.
2. De loop van het trac® wordt op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

(IKAW) vrijwel geheel gekenmerkt door een lage trefkans op archeologische 
waarden. Enkel in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied, in de buurt van 
Roosendaal, is er in beperkte mate sprake van een middelhoge trefkans op 
archeologische waarden.

3. Binnen het plangebied en in het onderzoeksgebied (straal van 500 m. rondom het 
plangebied) bevinden zich op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) geen 
archeologische monumenten.

4. Binnen het plangebied en in het onderzoeksgebied (straal van 500 m. rondom het 
plangebied) bevinden zich volgens Archis2 en de gemeentelijke beleids- en 
advieskaarten geen archeologische vondstmeldingen en waarnemingen.

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek geldt, dat voor het plangebied er geen 
enkele aanwijzing is, dat er zich daadwerkelijk archeologische waarden in de bodem 
zouden bevinden. Ze worden hier dan ook niet verwacht, aangezien de trefkans zeer 
laag is.

5.6  Milieuhygiënische aspecten

5.6.1  Algemeen

Met de voorbereiding van het onderhavige inpassingsplan dient te worden nagegaan 
welke bronnen in of nabij het plangebied een belemmering kunnen vormen. In dit kader 
dient aandacht te worden besteed aan de volgende punten:

geluidsaspecten (Wet geluidhinder);
luchtkwaliteit;
externe veiligheid.

5.6.2  Geluidhinder

Algemeen
De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen 
geluidsoverlast. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van ruimtelijke plannen, 
waaronder inpassingsplannen, aandacht te worden besteed aan het aspect "geluid".

De aanleg van de kabelverbinding heeft tijdelijk geluidseffecten. Tijdens de aanlegfase 
produceren verschillende bronnen geluid. De ene activiteit duurt langer dan de andere 
activiteit en iedere activiteit heeft een andere geluidssterkte. Het gaat hierbij om tijdelijk 
geluid veroorzaakt door vrachtverkeer, graven en boren. De Wet geluidhinder bevat geen 
regels voor dergelijke tijdelijke situaties. 

5.6.3  Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Deze wet vervangt 
het Besluit luchtkwaliteit 2005. De wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten 
op de volksgezondheid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van 
luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te cre±ren voor 
ruimtelijke ontwikkeling, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor 
luchtkwaliteit.
Op grond van de Wet mogen nieuwe ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding 
van de normen (grenswaarden) die aan een aantal verontreinigende stoffen zijn gesteld. 
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Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening gehouden worden met het gestelde in 
de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende 
bijlagen. Op basis van artikel 5.16 Wm geldt de voorwaarde dat een inpassingsplan kan 
worden vastgesteld wanneer aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het plan 
biedt niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een 
stof waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen. Van een verslechtering van 
de luchtkwaliteit in betekenende mate is sprake indien zich ®®n van de volgende 
ontwikkelingen voordoet:

woningbouw: minimaal 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of minimaal 
3.000 woningen bij 2 ontsluitende wegen;
infrastructuur: 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder 
congestie);
kantoorlocaties: minimaal 100.000 mĮ brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, 
minimaal 200.000 mĮ brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.

Het inpassingsplan bevat niet een van deze ontwikkelingen. Geconcludeerd kan worden 
dat door de ontwikkeling, die in het onderhavige inpassingsplan mogelijk wordt 
gemaakt, de luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal verslechteren. Aan het 
bepaalde omtrent luchtkwaliteit wordt dan ook voldaan.

5.6.4  Externe veiligheid

Van de ramptypes die verband houden met externe veiligheid ('Indeling Leidraad 
maatramp') zijn met name ongevallen met brandbare/explosieve of giftige stoffen van 
belang. Deze ongevallen kunnen nader worden onderscheiden in ongevallen met 
betrekking tot:

inrichtingen;
vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;
vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.

Inrichting

De risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten 
met gevaarlijke stoffen in inrichtingen dienen tot een aanvaardbaar minimum te worden 
beperkt. Daartoe zijn in het "Besluit externe veiligheid inrichtingen" (hierna: Bevi) regels 
gesteld. 

De kabelverbinding valt niet onder de categorie±n van inrichtingen waarop het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing is. Een toets aan het BEVI is 
daarmee niet aan de orde.

Voor de relatie met bestaande kabels en leidingen wordt verwezen naar paragraaf 5.9.

5.7  Electrische en magnetische velden

De rijksoverheid adviseert om zo weinig mogelijk nieuwe situaties te cre±ren waarbij 
kinderen langdurig in de nabijheid van hoogspanningslijnen verblijven. Er wordt daarom 
geadviseerd om gevoelige bestemmingen als woningen niet te realiseren binnen een 
zone waarbij de sterkte gemiddeld m®®r dan 0,4 microtesla per jaar is.

Op welke afstand deze sterkte rond een hoogspanningslijn wordt gemeten, hangt onder 
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andere af van de sterkte van de stroomsterkte waarvoor de hoogspanningslijn is 
ontworpen. In het kader van voorliggend inpassingsplan worden de EM-zones (ózone 
waar het magnetische veld gemiddeld over een jaar boven de 0,4 microtesla ligtô) 
bepaald aan de hand van specialistische berekeningen.

PM De resultaten van de specialistische berekeningen worden bij het ontwerp 
inpassingsplan toegevoegd.

5.8  Explosieven

In de bodem kunnen explosieven aanwezig zijn die een risico vormen voor de 
veiligheid van het personeel dat werkzaamheden aan het kabeltrac® uitvoert. Daarnaast 
kan de openbare veiligheid in het geding komen. Het is daarom van belang inzicht te 
hebben in eventuele aanwezigheid van explosieven in de bodem in het plangebied 
teneinde de veiligheid voor personeel en omgeving tijdens de realisatiefase te 
garanderen.

In het kader van dit inpassingsplan wordt onderzoek verricht naar het mogelijk 
voorkomen van explosieven langs het voorgenomen trac®. 

PM: Dit onderzoek wordt bij het ontwerp inpassingsplan toegevoegd.

5.9  Kabels en leidingen

In het plangebied bevinden zich ondergrondse leidingen die ruimtelijk relevant zijn.

PM: In het kader van het ontwerp inpassingsplan wordt een Klic-melding uitgevoerd. De 
resultaten worden bij het ontwerp inpassingsplan opgenomen. 
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Hoofdstuk 6  Juridische planopzet

6.1  Planopzet

Een inpassingsplan is qua vorm, inhoud en procedure gelijk aan een bestemmingsplan. 
Een inpassingsplan past zich automatisch in in het vigerende bestemmingsplan van de 
betrokken gemeenten (art. 3.28, lid 3 Wro). In dit plan wordt dan ook volstaan met het 
bestemmen van uitsluitend de gronden die benodigd zijn voor de kabelverbinding.

Ingegaan wordt op de wijze waarop de voorkomende functies in het inpassingsplan 
worden geregeld. In de planopzet is aansluiting gezocht bij de recente uitgave 
"Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen", kortweg SVBP. De van het 
inpassingsplan deel uitmakende planregels worden - voor zo ver nodig geacht - van een 
nadere toelichting voorzien. De planregels geven inhoud aan de op de verbeelding 
gegeven bestemmingen. De regels geven aan waarvoor de gronden en opstallen al dan 
niet mogen worden gebruikt en wat en hoe er mag worden gebouwd. Bij de opzet van 
de planregels is getracht het aantal regels zo beperkt mogelijk te houden en slechts 
datgene te regelen, wat werkelijk noodzakelijk is.

Ten behoeve van de ondergrondse kabelverbinding is voor de breedte van het trac® 
inclusief de beschermingszone aan weerszijden, de dubbelbestemming óLeiding ï 
Hoogspanningô opgenomen.Dit betekent concreet dat de onderliggende bestemmingen 
zoals opgenomen in de vigerende bestemmingsplannen nog steeds gelden. 

6.2  Toelichting op de planregels

De planregels zijn als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1: Inleidende voorschriften 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen; de in de regels gebezigde begrippen worden hierin 
omschreven ter voorkoming van misverstanden of verschil in interpretatie.
Artikel 2: Wijze van meten; een omschrijving van de wijze waarop het meten dient 
plaats te vinden.

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels
Leiding - Hoogspanningsverbinding (artikel 3)

Dit hoofdstuk bevat de bepalingen die direct verband houden met de op de verbeelding 
aangegeven bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding. Dit artikel is als volgt 
opgebouwd":

Bestemmingsomschrijving: een omschrijving van de toegestane doeleinden binnen 
de bestemming;
Bouwregels: ter plaatse van deze gronden geldt dat er niet gebouwd mag worden, 
anders dan ten behoeve van deze bestemming. Voor bepaalde werken en 
werkzaamheden is een vergunningenstelsel opgenomen. Voor de aanleg van de 
kabels zelf is geen omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden noodzakelijk. Het vergunningenstelsel is 
uitsluitend opgenomen om de aangelegde leiding te beschermen. 
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Afwijken van de bouwregels: flexibiliteitsbepaling waarmee onder voorwaarden 
kleine afwijkingen van bouwregels mogelijk gemaakt worden;

Hoofdstuk 3: Algemene regels
Anti-dubbeltelbepaling (artikel 4)

Deze bepaling (conform het Bro) dient te voorkomen dat situaties ontstaan welke niet 
in overeenstemming zijn met de bedoeling van het plan. Via de anti-dubbeltelbepaling 
wordt voorkomen dat eenzelfde terrein twee keer wordt ómeegenomenô bij de 
beoordeling van een bouwaanvraag. Grond die al eerder moest worden meegeteld bij de 
beoordeling van een bouwplan mag niet nog eens worden meegeteld bij een nieuwe 
bouwaanvraag. 

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht (artikel 5): in deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het 
overgangsrecht. Het overgangsrecht is conform het Besluit ruimtelijke ordening 
opgenomen.
Slotregel (artikel 6): dit artikel geeft de naam van het inpassingsplan.
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Hoofdstuk 7  Uitvoerbaarheid

7.1  Economische uitvoerbaarheid

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening gaat een 
ruimtelijk plan vergezeld van een toelichting waarin ook inzicht wordt gegeven in de 
uitvoerbaarheid van het plan.

Kosten van aanleg en instandhouding

De kosten van de aanleg en instandhouding van de kabelverbinding worden gedragen 
door TenneT TSO B.V. De leveringszekerheid is een wettelijke taak van TenneT op 
grond van de Elektriciteitswet 1998. Indien nut en noodzaak van een project zijn 
aangetoond kan TenneT de investeringskosten doorberekenen in de tarieven voor 
transport van elektriciteit.

Vestiging zakelijk recht door TenneT

Voor de aanleg en instandhouding van de 150 kV hoogspanningsverbinding moet 
TenneT gebruik kunnen (blijven) maken van een strook grond ter plaatse van de 
hoogspanningsverbinding. Deze strook (de zakelijk rechtstrook) is vastgesteld op basis 
van het benodigde ruimtebeslag voor aanleg en instandhouding. Daarbij is rekening 
gehouden met veiligheidseisen. Om gebruik te kunnen (blijven) maken van de grond in 
deze strook sluit TenneT een zakelijk rechtovereenkomst (inclusief  
gebruiksovereenkomst) af met de eigenaar, de eventuele overige zakelijk gerechtigden 
(erfpachters, opstalhouders, et cetera) en de eventuele persoonlijk gerechtigden 
(huurder, pachters, et cetera). In deze overeenkomsten worden de afspraken 
vastgelegd over het gebruik van de grond en welke vergoeding en welke rechten op 
toekomstige vergoedingen de rechthebbende van TenneT zal ontvangen. Het zakelijk 
recht betreft een opstalrecht en is een zelfstandig recht dat een inbreuk vormt op het 
exclusieve gebruiksrecht van de eigenaar en de overige zakelijk gerechtigden.

TenneT hanteert bij de vestiging van een zakelijk recht het principe van 
schadeloosstelling (volledige schadevergoeding) zoals de Belemmeringenwet 
Privaatrecht die kent. Schadeloosstelling betekent dat de rechthebbenden v··r en n§ 
de vestiging van het zakelijk recht in een gelijkwaardige vermogens- en 
inkomenspositie dienen te verkeren. Schadeloosstelling geschiedt in beginsel ongeacht 
het moment waarop schade zich voordoet. De schade dient wel een rechtstreeks en 
noodzakelijk gevolg te zijn van de vestiging van het zakelijk recht. De schade wordt 
onderscheiden in vier hoofdcomponenten: vermogensschade op het moment van 
afsluiten van de zakelijk rechtovereenkomst; inkomensschade; bijkomende schade op 
het moment van afsluiten van de zakelijk rechtovereenkomst en schade die op het 
moment van afsluiten van de zakelijk rechtovereenkomst onvoorzienbaar en/of 
onbepaalbaar is (toekomstschade).

Belemmeringenwet Privaatrecht

TenneT tracht op minnelijke wijze met grondeigenaren, overige zakelijk gerechtigden en 
gebruikers overeenstemming te bereiken over het gebruik van een strook grond (de 
zakelijk rechtstrook) ter plaatse van de hoogspanningsverbinding door middel van het 
vestigen van een zakelijk recht. In het geval op minnelijke wijze geen overeenstemming 
kan worden bereikt, kan voor aanleg en instandhouding van de verbinding een beroep 
worden gedaan op de Belemmeringenwet Privaatrecht. Middels deze wet kan door de 
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Minister van I&M aan de rechthebbenden op de grond een zogenaamde gedoogplicht 
worden opgelegd. In artikel 20 van de Elektriciteitswet 1998 is onder meer de toegang 
tot de Belemmeringenwet Privaatrecht vastgelegd voor de aanleg van 
elektriciteitsnetten als hier aan de orde.

7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.2.1  Communicatie

In het kader van het opstellen van voorliggend inpassingsplan zijn twee 
informatieavonden georganiseerd voor eigenaren in het gebied. Tijdens deze 
bijeenkomsten zijn eigenaren geµnformeerd over de plannen voor een ondergrondse 
kabelverbinding en de procedure rondom het inpassingsplan. Na de informatieavonden 
vinden bij alle eigenaren langs het voorgenomen trac® keukentafelgesprekken plaats. 
Op basis van deze keukentafelgesprekken kan er optimalisatie van het trac® 
plaatsvinden. 

7.2.2  Vooroverleg

Het inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal is aan de relevante 
instanties toegezonden in het kader van het overleg als bedoeld in art. 3.1.1. van het 
Besluit ruimtelijke ordening. 

7.2.3  Zienswijzen

Het plan is direct als ontwerp ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 
met ingang van PM gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn XX 
zienswijzen ingediend. 
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Bijlagen

 B01055.000582 ARCADIS 43 



    inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal 

 B01055.000582 ARCADIS 44 



    inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal 

Bijlage 1  Natuur
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1 Inleiding 

In opdracht van TenneT schrijft ARCADIS een Provinciaal Inpassingsplan voor de aanleg van een 

kabelverbinding tussen Dinteloord en Roosendaal. Bij Dinteloord wordt het Agro Foodcluster West-

Brabant gerealiseerd. Voor dit bedrijventerrein is een aansluiting noodzakelijk met het hoogspanningsnet. 

Er is daarom voorzien in de bouw van een transformatorstation. Dit transformatorstation dient met een 

nieuwe kabelverbinding verbonden te worden met het hoogspanningsnet dat bij Roosendaal loopt 

(transformatorstation Roosendaal). TenneT is initiatiefnemer van de realisatie van deze ondergrondse 150 

kV kabelverbinding.  

 

Het is noodzakelijk een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling te toetsen aan de natuurwetgeving vóór 

realisatie van de werkzaamheden. Deze toetsing richt zich op de tijdelijke en permanente effecten op 

natuurwaarden, die kunnen optreden door deze ruimtelijke ingreep. In voorliggende “quick scan 

natuurwetgeving” is het resultaat van de toetsing weergegeven. Als beschermde soorten en 

natuurgebieden in de verdrukking komen, zal een uitgebreidere ‘natuurtoets’ uitgevoerd moeten worden 

en/of zal een ontheffing op de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet aangevraagd moeten worden. 

Zie voor het wettelijk kader bijlage 3. Bovendien vindt een deel van de werkzaamheden plaats in gebieden 

die beschermd zijn als Ecologische Hoofdstructuur.  In deze rapportage toetsen we de werkzaamheden 

ook aan het beleidskader van deze provinciale bescherming. Het beleidskader is beschreven in bijlage 4.  

 

Bijlage 1 geeft het mogelijke tracé van de kabelverbinding weer op basis waarvan deze quick scan is 

uitgevoerd. Er is gekeken naar zowel het voorkeurstracé zoals deze uit de analyse tracékeuze is gekomen 

als naar het gebied ten westen van de Roosendaalse Vliet.  
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2 Het voornemen 

2.1 WERKZAAMHEDEN 

TenneT voorziet in het graven van een kabelgoot waarin de nieuwe hoogspanningskabel komt te liggen. 

De uitgegraven grond wordt tijdelijk naast de kabelgoot apart gelegd en na het plaatsen van de kabel 

gebruikt om de kabelgoot mee op te vullen. Voor transport wordt naast de kabelgoot ook tijdelijk een 

rijstrook aangelegd. Voor de werkzaamheden bij het aanleggen van het kabeltracé gelden de onderstaande 

uitgangspunten. 

 

 De breedte van de kabelgoot is 4,5 tot 5 meter. 

 De diepte waarop de kabel komt te liggen is 1,80 meter op landbouwpercelen waar diepgeploegd 

wordt. Op overige percelen komt de kabel op een diepte van 1,20 meter te liggen. 

 Aan weerszijde van het tracé wordt ter plaatse van een open ontgraving een veiligheidszone van 3 

meter breed gehanteerd. Ter plaatse van een boring is deze veiligheidszone 5 meter breed. 

 Bij de aanleg wordt gebruik gemaakt van een werkstrook van 11 meter. Deze werkstrook bestaat uit 

een opslagstrook van 8 meter en rijstrook van 3 meter. 

 Kruisingen met watergangen, dijken en wegen worden hoofdzakelijk geboord.  

 De werkzaamheden voor de aanleg van het gehele tracé nemen een periode van circa zes maanden in 

beslag. De planning en mogelijke fasering van de werkzaamheden zijn tijdens deze toetsing nog niet 

bekend. 
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2.2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

Het projectgebied ligt tussen Dinteloord en Roosendaal. Het kabeltracé loopt veelal langs de randen van 

bestaande landbouwpercelen door voornamelijk akkerbouwgebied met weinig stedelijke functies. Het 

tracé kruist een aantal kleine waterlopen maar ook de Roosendaalsche Vliet en het Mark-Vlietkanaal. 

Daarnaast kruist het tracé meerdere wegen waaronder bij Roosendaal de A17 en loopt het tracé ten 

noorden van het industrieterrein Borchwerf naar het bestaande hoogspanningsnet. 

 

Figuur 1: Foto’s van het projectgebied waarbij in beide gevallen het tracé rechts van de weg komt te liggen in open 

agrarisch gebied. Weinig natuurwaarden verwacht. 

 

Figuur 2: Foto’s van het projectgebied waarbij in beide gevallen het tracé rechts van de sloot komt te liggen. Direct naast 

het tracé een permanent watervoerende sloot en beplanting met bomen, struiken en riet. Geschikt habitat voor vogels, 

planten, amfibieën, vissen en zoogdieren. 
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3 Aanwezigheid beschermde 
natuurwaarden 

In eerste instantie heeft een bureauonderzoek van beschikbare bronnen plaatsgevonden. Naast vrij 

beschikbare gegevens (websites, verspreidings-atlassen), zijn ook gegevens verkregen uit de ‘Nationale 

Databank Flora en Fauna (NDFF)’. Vervolgens heeft er op 15 maart 2012 een veldonderzoek 

plaatsgevonden langs het gehele projectgebied. Omdat de omstandigheden en de tijd van het jaar niet 

geschikt zijn voor het waarnemen van verschillende soorten, hebben wij een 

habitatgeschiktheidsbeoordeling uitgevoerd. Hierbij is gekeken welke beschermde soorten mogelijk op het 

tracé en in de directe omgeving voorkomen, op basis van verspreidingsgegevens en aangetroffen 

omstandigheden (mate van verstoring, soort vegetaties, soort omgeving). Er heeft nadrukkelijk geen 

uitputtende inventarisatie van aanwezige beschermde soorten plaatsgevonden. 

3.1 FLORA 

Tijdens het veldbezoek is langs het tracé tussen de Stoofweg en de Gastelseweg ter hoogte van Kruisland 

resten van grote kaardenbol aangetroffen. Verder zijn er tijdens het veldbezoek geen beschermde 

plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten aangetroffen. In de omgeving zijn in het verleden 

de beschermde planten aardaker, brede wespenorchis, grote kaardenbol, rietorchis, wilde marjolein en 

zwanenbloem waargenomen (NDFF). De groeiplaats van deze planten is niet exact, maar alleen op km-

hok niveau bekend. Deze beschermde plantensoorten groeien over het algemeen op plekken van meer 

schrale omstandigheden. De landbouwgebieden vormen vanwege voedselrijke omstandigheden en 

intensief beheer geen geschikte groeiplaatsen voor deze beschermde plantensoorten. Het projectgebied is 

daarom grotendeels ongeschikt als groeiplaats voor beschermde plantensoorten. Deze planten kunnen 

langs het tracé voorkomen op locaties langs waterlopen, dijken, bosjes en overhoekjes. Brede 

wespenorchis, rietorchis en wilde marjolein zijn beschermde soorten die vallen binnen tabel 2 van de 

Flora- en faunawet (zie bijlage 2). De overige soorten zijn algemeen voorkomende soorten waarvoor een 

algemene vrijstelling geldt. 

3.2 VOGELS 

In het projectgebied zijn tijdens het veldbezoek verschillende vogelsoorten waargenomen of is het 

voorkomen vanuit bestaande waarnemingen bekend. Het betreft roofvogels zoals buizerd, sperwer en 

uilen. Vogels van open water en riet zoals wilde eend, kuifeend, meerkoet, waterhoen, knobbelzwaan, 

ijsvogel en fuut. Vogels van bos, struweel, ruigte, tuinen en parken waaronder meerdere zangvogels 

(mezen, mussen, lijsters, kraaiachtigen), duiven, blauwe reiger en spechten. Weidevogels zoals scholekster, 

wulp, watersnip, kievit, fazant, patrijs en slobeend. 
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 De aanwezige bosjes, struwelen en houtsingels vormen geschikte broedplaatsen voor algemene vogels 

van bossen en struwelen. Langs het gehele tracé zijn meerdere nesten waargenomen, zowel in de 

bosjes als in houtsingels langs wegen en percelen.  

 In de watergangen zijn watervogels als wilde eend, meerkoet, waterhoen en fuut waargenomen. Bij 

verschillende watergangen zijn de oevers begroeid met waterplanten, waaronder riet en lisdodde. 

Vanwege deze rietkragen en overige begroeiing is de kans zeer groot dat deze soorten aan de oevers 

van de watergangen broeden.  

 Langs het tracédeel tussen de Stoofweg en de Gastelseweg ter hoogte van Kruisland staat een aantal 

dikke wilgen, zowel op de dijk als lager langs de aanwezige watergang. In meerdere van deze bomen 

zijn spechtenholen aangetroffen. Een of meerdere van deze holen hebben mogelijk een functie als 

beschermde rust-, verblijf- en broedlocaties voor specht. 

 Het tracé loopt voornamelijk door akkerlanden en nauwelijks door of langs graslanden die van waarde 

zijn voor het merendeel van de weidevogels. Het projectgebied hebben daarom een beperkte potentie 

voor weidevogels en ganzen. Wel zijn tijdens het veldonderzoek op meerdere plekken met ruigte en 

struweel fazanten waargenomen, welke hier ook kunnen broeden. Op de akkers zijn verder territoriale 

kievitten waargenomen die daar hoogstwaarschijnlijk ook tot broeden komen. 

 Hoewel roofvogels als buizerd en sperwer zijn waargenomen, zijn van deze vogels geen nesten 

aangetroffen in bomen in het projectgebied.  

 

 

Figuur 3: Foto’s van het tracédeel tussen de Stoofweg en de Gastelseweg. Linkerfoto genomen vanaf de Stoofweg in 

richting van de Gastelseweg. Rechterfoto één van de aangetroffen spechtenholen. 

3.3 ZOOGDIEREN 

Grondgebonden zoogdieren 

Het terrein vormt een geschikt leefgebied voor verschillende grondgebonden zoogdieren. Binnen het 

projectgebied zijn sporen van ree, mol, konijn en haas aangetroffen. Voor deze algemeen voorkomende 

soorten vormt het projectgebied geschikt leefgebied. Verder vormt het projectgebied voor algemene 

soorten als spits- en (woel)muizensoorten, vos, bunzing en wezel een geschikt leefgebied. Sporen of nesten 

van een zwaarder beschermde soort zoals de eekhoorn zijn niet aangetroffen in het projectgebied. 

In de Roosendaalsche Vliet is het voorkomen van bever bekend (data NDFF). Nabij de watergangen langs 

het tracé zijn geen beversporen aangetroffen. 

 

Vleermuizen 

Over het voorkomen van vleermuizen binnen het projectgebied zijn geen gegevens bekend, maar het is 

wel zeer waarschijnlijk. De lintvormige beplanting langs wegen, watergangen en dijken vormen zeer 

geschikte vliegroutes waarlangs vleermuizen kunnen migreren. Vleermuizen gebruikten lijnvormige 

structuren om zich in de vlucht langs te oriënteren. De dijken, watergangen, bospercelen en akkerranden 
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zijn tevens zeer geschikt als foerageergebied. Daarbij zijn er in bomen tussen de Stoofweg en de 

Gastelseweg ter hoogte van Kruisland spechtenholen aangetroffen die ook potentie hebben als 

verblijfplaats voor vleermuizen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen kan hierdoor niet worden 

uitgesloten. 

3.4 AMFIBIEËN, REPTIELEN EN VISSEN 

 Waarnemingen van zwaar beschermde soorten amfibieën zijn niet bekend uit de omgeving van het 

projectgebied (data NDFF, website RAVON). De omstandigheden in het gebied zijn weinig geschikt 

als voortplantingsgebied voor streng beschermde amfibieën, maar wel voor algemeen voorkomende 

amfibiesoorten. In het algemeen vormen de sloten langs percelen en dijken geschikt 

voortplantingswater voor algemene soorten als de bruine kikker, kleine watersalamander en gewone 

pad. Ten zuiden van de Evertkreekweg en ten westen van het Mark-Vlietkanaal bij Roosendaal ligt een 

bosperceel met een poel en een ingericht perceel met sloten en een plas. De poel, sloten en plas zijn 

eveneens zeer geschikt als voortplantingswater. De bosjes en struwelen langs het tracé met 

strooisellaag en verspreide stapels hout vormen een geschikt landbiotoop voor deze soorten. De 

Roosendaalsche Vliet en het Mark-Vlietkanaal zijn minder geschikt als voortplantingswater vanwege 

de aanwezigheid van vissen die eieren en larven van amfibieën opeten. 

 Volgens verspreidingsgegevens komen geen reptielen voor in en rond het projectgebied  

(data NDFF, website RAVON).Verschraalde omstandigheden (en daarmee geschikte 

leefomstandigheden) zijn tevens niet aanwezig. Aanwezigheid van reptielen in het projectgebied is 

uitgesloten. 

 Alle permanent watervoerende watergangen hebben potentie voor beschermde soorten als de kleine 

modderkruiper, waarvan bekend is dat deze in de omgeving van Dinteloord voorkomt (data NDFF, 

website RAVON).  

3.5 VLINDERS, LIBELLEN EN ANDERE SOORTEN ONGEWERVELDEN 

Beschermde insecten en andere ongewervelden stellen hoge (ecologische) eisen aan hun biotoop. Hierbij 

gaat het om bloemrijke, oever- en andere soortenrijke vegetaties. Gezien de relatief soortenarme vegetaties 

binnen het projectgebied is de aanwezigheid van beschermde insecten, libellen en andere soorten 

ongewervelden uitgesloten. 
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3.6 SAMENVATTEND OVERZICHT AANWEZIGHEID (BESCHERMDE) SOORTEN 

In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht opgenomen van de aanwezigheid van (beschermde) 

soorten. 

 

Tabel 1: Overzicht van de aanwezigheid van (beschermde) soorten 

Soort(groep) Aangetroffen Potentie 

Flora aardaker, brede wespenorchis, grote 
kaardenbol, rietorchis, wilde marjolein en 
zwanenbloem 

- 

Vogels Algemene voorkomende roofvogels, 
watervogels, weidevogels, spechten en vogels 
van bossen, struwelen en ruigtes. 

- 

Zoogdieren Mol, konijn, haas, ree, gewone 
dwergvleermuis. 

Algemeen voorkomende grondgebonden soorten als 
spits-, ware en woelmuizen, vleermuizen (vliegroute, 
foerageergebied, verblijfplaats), vos, wezel, bunzing. 

Amfibie±n - Algemene soorten (gewone pad, bruine kikker, groene 
kikker-complex, kleine watersalamander) 

Vissen kleine modderkruiper -  

3.7 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

In bijlage 2 is een kaart opgenomen met de EHS ter hoogte van het voorkeurstracé. Hieruit blijkt dat delen 

van het projectgebied deel uitmaken van de EHS.  

Het kabeltracé kruist de Roosendaalsche Vliet en het Mark-Vlietkanaal die binnen de EHS zijn opgenomen 

als ecologische verbindingszone. Het voorkeurstracé loopt na de kruising met het Mark-Vlietkanaal door 

een bosgebied aan de oostzijde van het kanaal. Binnen het extra onderzoeksgebied (geel gearceerd in 

bijlage 1) ligt ook een bosperceel wat is begrensd als EHS.  

 

 

Figuur 4: Foto’s van de bospercelen begrensd als EHS. Op de linkerfoto het populierenbos aan de oostzijde van het 

Mark-Vlietkanaal. Op de rechterfoto het bosperceel binnen onderzoeksgebied ten westen van het Mark-Vlietkanaal (ten 

zuiden van Evertkreekweg). 

In het geval dat het tracé door een bosperceel loopt moeten hiervoor bomen en struiken gekapt worden. 

De aardkundige waardenkaart van Noord-Brabant laat zien dat er langs het tracé geen waardevolle 

aardkundige waarden of monumenten liggen. 
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4 Effectbeoordeling 

Dit hoofdstuk gaat in op de effectbeoordeling. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de mogelijke 

effecten die kunnen voorkomen als gevolg van de aanleg van de kabelverbinding. Vervolgens wordt op 

basis van het voorkomen van beschermde soorten in het gebied gekeken naar mogelijke overtredingen van 

de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Op basis hiervan zijn maatregelen benoemd die de 

mogelijke effecten op beschermde soorten kunnen voorkomen en is aangegeven wanneer mogelijk een 

ontheffing Flora- en faunawet is vereist. 

Tot slot gaat dit hoofdstuk in op mogelijke effecten van de aanleg van de kabelverbinding op de aanwezig 

EHS. 

4.1 EFFECTEN BESCHERMDE SOORTEN 

Bij het graven en boren van het kabeltracé en de werkzaamheden daaromheen kunnen op meerdere 

plekken voor verstoring en vernietiging van leefgebied van beschermde soorten zorgen. Deze effecten 

kunnen tijdelijk maar ook permanent zijn. Zo kunnen de werkzaamheden tot gevolg hebben dat voor de 

aanwezige plantensoorten mogelijk groeiplaatsen verloren gaan. Daarnaast is het mogelijk dat voor 

aanwezige diersoorten leefgebied, foerageergebied en rust- en verblijfplaatsen verstoord worden of 

verloren gaan. Het tracé loopt grotendeels over agrarische percelen. De kans dat hierdoor leefgebied of 

groeiplaatsen van beschermde soorten verloren gaan is gering. Negatieve effecten kunnen optreden 

wanneer er:  

 bomen, struweel of ruigtevegetatie gekapt of verwijderd worden of verstorende werkzaamheden 

plaatsvinden nabij bomen, struweel en ruigte,  

 watergangen vergraven of (tijdelijk) gedempt worden, 

 verstorende werkzaamheden plaatsvinden nabij begroeide oevers van watergangen, 

 dijklichamen vergraven en/of bermen en taluds bereden worden. 

 

Broedende vogels kunnen bij werkzaamheden in de directe nabijheid van het nest worden verstoord. 

Broedlocaties (nesten, holtes) in bomen, struiken, riet en ruigte worden mogelijk vernietigd. Voor 

amfibieën wordt mogelijk landbiotoop en voortplantingswater verstoord en vernietigd. Effecten op vissen 

kunnen optreden wanneer watergangen gedempt of vergraven worden. Voortplantings-, verblijf- en 

rustplaatsen van grondgebonden zoogdieren worden verstoord en vernietigd. Verblijfplaatsen van 

vleermuizen (holtes in bomen) kunnen worden vernietigd. Groeiplaatsen van beschermde plantensoorten 

op dijken, bermen, overhoekjes, oevers en rurale plekken worden mogelijk vernietigd. 

Voor vogels die rusten of foerageren is geen effect voorzien. Vergelijkbare gebieden zijn in de omgeving 

ruimschoots aanwezig en het projectgebied heeft derhalve geen specifieke functie. Ook effecten op 

vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen is niet waarschijnlijk, mits er niet in het donker met 

verlichting wordt gewerkt (buiten de wintermaanden). Er worden geen lijnvormige landschapselementen 
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(bomenrijen, bosranden) verwijderd en vergelijkbare foerageergebieden zijn in de omgeving ruimschoots 

aanwezig.  

Na afronding van de werkzaamheden wordt het werkgebied weer in zijn oorspronkelijke staat 

teruggebracht, met uitzondering van het terug planten van bomen en struiken. Het projectgebied is na de 

werkzaamheden weer een geschikt leefgebied voor de meeste diersoorten. Dit geldt in ieder geval voor 

rustende en foeragerende vogels en voor algemeen voorkomende zoogdieren, amfibieën en vissen. Het 

projectgebied is na korte tijd ook weer geschikt voor broedvogels van riet en ruigte. Voor broedvogels en 

vleermuizen zijn door de kap van bomen en struiken mogelijk vaste verblijfplaatsen verdwenen.  

4.2 MOGELIJKE OVERTREDINGEN FLORA- EN FAUNAWET 

In het projectgebied en de directe omgeving komen verschillende beschermde soorten voor. In 

onderstaande tabel zijn de mogelijke overtredingen van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet 

weergegeven. 

 

Tabel 2: Mogelijke overtredingen van algemene verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Voor de 

beschermingscategorieën en betekenis, zie bijlage 3. 

Soort (beschermingscategorie) Art 8 Art 9 Art 10 Art 11 Art 12 

Beschermde planten (Tabel 1 en 2) X     

Algemene broedvogels  (roofvogels, watervogels, weidevogels, 
spechten en vogels van bossen, struwelen en ruigtes). (Vogels)  X  X X 

Algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren (Tabel 1)  X  X  

Vleermuizen (Tabel 3)  X  X  

Algemeen voorkomende amfibie±n (Tabel 1)  X  X  

Beschermde vissoorten (Tabel 2)  X  X X 

Artikel 8. Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af 

te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats 

te verwijderen. 

Artikel 9. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te 

vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. 

Artikel 11. Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te 

verstoren. 

Artikel 12. Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, 

uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Algemene soorten waarvoor een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (Tabel 1) 

Alle tabel 1-soorten waarvoor mogelijk verboden handelingen plaatsvinden, zijn algemeen voorkomende 

soorten. Ten aanzien van deze soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen, mits sprake is van 

zorgvuldig handelen. Daarnaast mag de ingreep geen wezenlijke invloed hebben op de gunstige staat van 

instandhouding. 

Alle tabel 1-soorten waarvoor mogelijk verboden handelingen plaatsvinden, komen algemeen voor in de 

omgeving van het projectgebied. Het onopzettelijk doden van enkele exemplaren en (tijdelijk) vernietigen 

van vaste groei-, rust- en verblijfplaatsen heeft geen wezenlijke invloed op deze soorten. Ten aanzien van 

kleine grondgebonden zoogdieren en amfibieën zijn specifieke eisen aan uitvoering in het kader van 

zorgvuldig handelen niet altijd effectief. Iedere werkwijze leidt tot het mogelijk onopzettelijk doden van 
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kleinere grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Grotere soorten als de konijn, haas en ree mijden het 

projectgebied voor de duur van de werkzaamheden. Het vernietigen van groeiplaatsen van beschermde 

plantensoorten aardaker, grote kaardenbol en zwanenbloem heeft geen effect op de gunstige staat van 

instandhouding van deze soorten in het gebied. 

 

Soorten waarvoor een vrijstelling geldt indien gewerkt kan worden met een gedragscode (Tabel 2) 

Deze categorie geldt voor groeiplaatsen van brede wespenorchis, rietorchis en wilde marjolein en 

watergangen waar kleine modderkruiper voorkomt. Wanneer werkzaamheden plaatsvinden volgens een 

goedgekeurde gedragscode, is het niet noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen. Als dit niet mogelijk 

is, gaat een ontheffingsaanvraag gepaard met een lichte toets. Overigens blijft het voor een 

ontheffingsaanvraag nodig om maatregelen te nemen. 

 

Soorten waarvoor een ontheffing aangevraagd dient te worden met uitgebreide toetsing (Tabel 3) 

Voor soorten vermeld op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal zeldzame per AMvB aangewezen 

soorten dient bij ruimtelijke ontwikkeling of inrichting altijd ontheffing aangevraagd te worden voor 

verboden handelingen. Deze ontheffing wordt beoordeeld volgens de “uitgebreide toets”. In dit geval gaat 

het om vleermuizen wanneer vaste verblijfplaatsen worden aangetast. Van een afname van functioneel 

leefgebied is geen sprake; vliegroutes in de omgeving blijven aanwezig en het onderzoeksgebied zelf kan 

nog steeds dienen als foerageergebied.  

 

Vogels (broedvogels) 

Effecten op broedende vogels dienen voorkomen te worden. In de praktijk wordt voor het verstoren van 

broedende vogels en de vernietiging van nesten geen ontheffing verleend. De werkzaamheden met 

mogelijke effecten op broedvogels, moeten zoveel mogelijk vóór het broedseizoen (ongeveer 15 maart-15 

juli) aanvangen of buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. De meeste broedvogels en niet-

broedvogels hebben mogelijkheden om uit te wijken naar omliggende gebieden. Voor soorten van 

Categorie 5 (zie bijlage 3) liggen in de omgeving voldoende uitwijkmogelijkheden.  

4.3 VOORKOMEN VAN EFFECTEN BESCHERMDE SOORTEN 

Om effecten te voorkomen is het nodig om voor een aantal soorten nader onderzoek uit te voeren. Het 

gaat hierbij om de functie van de holen (voor spechten en vleermuizen) in de aangetroffen bomen (indien 

deze verwijderd worden) en de mogelijke aanwezigheid van beschermde plantensoorten op dijken, oevers 

en overhoekjes, wanneer de bodem verstoord wordt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van mogelijk 

te nemen maatregelen en randvoorwaarden. 

Tabel 3: Te nemen maatregelen met randvoorwaarden 

Activiteit Randvoorwaarde / beperking Maatregel 

Kap van bomen met 
spechtenholen 

De kap van deze bomen 
voorkomen. 

Het trac®deel tussen de Stoofweg en de Gastelseweg ter hoogte 
van Kruisland naar het oosten verleggen zodat kap van dikke 
wilgen voorkomen wordt. 

Kap van bomen met 
spechtenholen 

Functie van vaste- rust en 
verblijfplaats van spechten moet 
bekend zijn. 

Spechtenholen in bomen kunnen het hele jaar dienst doen als 
rust- verblijf- en broedlocatie voor spechten. Hoewel deze holen 
niet jaarrond beschermd zijn is gericht onderzoek naar het 
gebruik nodig.  

Kap van bomen met holen 
geschikt voor vleermuizen  

Functie van de bomen en 
omgeving voor vleermuizen moet 
bekend zijn 

Compenseren van verlies. Dit kan gedaan worden door 
vleermuiskasten in de omgeving op te hangen, maar hier is 
gericht onderzoek voor nodig. 
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Activiteit Randvoorwaarde / beperking Maatregel 

Verstoren van de bodem bij 
oevers, dijken en ruigte  

Exacte groeiplaats van 
beschermde plantensoorten 
brede wespenorchis, rietorchis 
en wilde marjolein moet bekend 
zijn. 

In de goedgekeurde gedragscode voor de bouw- en 
ontwikkelsector (ARCADIS, 2006) zijn maatregelen beschreven 
voor beschermde soorten voor o.a. bodemsaneringen. De 
volgende maatregelen zijn beschreven: 
ī Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de aanwezige 
soorten geµnventariseerd. 
ī Voor de aanwezige tabel-2 soorten wordt een ecologisch 
protocol opgesteld. 
ī Soorten uit tabel-2 mogen tijdens het werk worden verplaatst 
naar een geschikt leefgebied in de directe omgeving. 
ī Het verwijderen of verplaatsen van beschermde plantensoorten 
vindt bij voorkeur plaats nadat zaadzetting heeft plaatsgevonden. 

Verstoren van waterbodems 

- Voorkomen van verstoring 
leefgebied kleine modderkruiper 
- Verstoren leefgebied kleine 
modderkruiper niet toegestaan 

Het verstoren van waterbodems bij permanent watervoerende 
watergangen waar mogelijk kleine modderkruipers v··rkomen 
dient bij voorkeur voork·men te worden door deze watergangen 
niet te vergraven of te dempen. 
 
Is dit niet mogelijk dan dient voor het verstoren van waterbodems 
bij watergangen waar mogelijk kleine modderkruipers voorkomen 
gewerkt te worden volgens een goedgekeurde gedragscode.  
ī Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt voorkomen van de 
soort geµnventariseerd. 
ī Voor de aanwezige tabel-2 soort wordt een ecologisch protocol 
opgesteld. 
ī Soorten uit tabel-2 mogen tijdens het werk worden verplaatst 
naar een geschikt leefgebied in de directe omgeving. 
ī Het verwijderen of afgraven van de grond op plaatsen waar 
tabel-2 vissen voorkomen, vindt plaats buiten de 
overwinteringsperiode en voortplantingsperiode van deze soort. 

Kap van bomen, verwijderen 
struiken en ruigte 

Niet toegestaan in het 
broedseizoen. 

Verwijder bomen, struiken, riet en ruigte in de periode 1 
september - 1 maart.  Tussen 15 juni en 1 september is ook 
mogelijk, indien een ecologisch deskundige heeft aangetoond dat 
geen vogels in de boom, struik, riet of ruigte broeden. Voor de 
bomen met spechten moet de datum van 1 februari worden 
aangehouden als begin van het broedseizoen.  

Werkzaamheden in schemer 
en donker (buiten de 
wintermaanden) 

Verstoring van foeragerende en 
migrerende vleermuizen is niet 
toegestaan. 

Vleermuizen migreren en foerageren in de periode maart tot 
uiterlijk december bij schemering en in het donker. In deze 
periode is verstoring van vleermuizen te voorkomen door niet ôs 
avonds te werken met verlichting. 

4.4 ONTHEFFING FLORA- EN FAUNAWET 

Wanneer verblijfplaatsen van vleermuizen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en deze verstoord of 

gekapt worden, is een ontheffing vereist. Hetzelfde geldt als bij verstoring of aantasting van leefgebied 

van aanwezige tabel 2-soorten (brede wespenorchis, rietorchis, wilde marjolein en kleine modderkruiper) 

niet gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode.  

De (mogelijkerwijs) aanwezige plantensoorten van tabel 1, kleine zoogdieren en amfibieën in het 

projectgebied zijn algemeen voorkomende soorten, die ook in de directe omgeving voorkomen. Het 

verontrusten of onopzettelijk vernietigen of doden van individuen van deze soorten leidt niet tot 

aantasting van de gunstige staat van instandhouding van deze soorten. Voor deze algemene soorten is 

geen ontheffing nodig. Voor het verstoren van broedende vogels worden geen ontheffingen verstrekt. 

Effecten dienen voorkomen te worden door werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.  
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4.5 EFFECTEN EN TOETSING EHS 

De werkzaamheden leiden mogelijk tot aantasting van de EHS. De Roosendaalsche Vliet en het Mark-

Vlietkanaal die binnen de EHS zijn opgenomen als ecologische verbindingszone worden door het tracé 

gekruist. Het kruisen van deze grote watergangen vindt plaats door middel van een boring. Hierbij vinden 

geen graafwerkzaamheden plaats in de buurt van deze watergangen waardoor de waarden en kenmerken 

niet worden aangetast.  

Aan de oostzijde van de Roosendaalse Vliet ligt een bosgebied. In het bosperceel moet voor aanleg van de 

kabelgoot alle beplanting verwijderd worden. Op het kabeltracé mag daarna geen hoge beplanting meer 

geplant worden. Hierdoor vindt mogelijk een aantasting van specifieke kenmerken en waarden plaats die 

gecompenseerd moet worden.  

Binnen gebied aan de westzijde van de Roosendaalse Vliet (geel gearceerd in bijlage 1) ligt ook een 

bosperceel wat is begrensd als EHS. In het geval dat het tracé door een bosperceel loopt moeten hiervoor 

bomen en struiken gekapt worden en is er eveneens een aantasting van specifieke kenmerken en waarden 

waarvoor compensatie nodig is. 

 

Bij voorbaat zijn effecten op de EHS dus niet uit te sluiten door de werkzaamheden. Effecten zijn echter 

wel te voorkomen. Het risico op aantasting van wezenlijke kenmerken is uitgesloten wanneer: 

 Werkzaamheden alleen uitgevoerd worden buiten de EHS. 

 Als werkzaamheden binnen de EHS noodzakelijk zijn, herplant van gelijkwaardig bos plaatsvindt. 

 

De herplant van bos hangt niet alleen samen met herstel van vernielde natuurwaarden, maar ook met de 

openheid van het landschap, de landschapsstructuur en de belevingswaarde. Het herstel van bos sluit 

aantasting van de EHS uit. Overigens wordt hierbij wel de kanttekening geplaatst dat de kap van een deel 

van de eenvormige bossen ook kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit. Een afwisseling van 

omstandigheden en groeiplaatsen door verschillen in leeftijd en hoogtes van bomen, is voor meer soorten 

aantrekkelijk dan een bos met bomen van gelijke leeftijd en lengte. 
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5 Conclusie 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de quickscan 

natuurwetgeving uitgaande van het worst case scenario, waarbij werkzaamheden (kap en afgravingen) in 

het gehele projectgebied plaatsvinden.  

 Het projectgebied vormt het leefgebied van algemene vogels (vogels), algemene planten (tabel 1), 

algemeen grondgebonden zoogdieren, waaronder konijn, vos, ree en mol (tabel 1) en algemeen 

voorkomende amfibieën (tabel 1). Het projectgebied heeft mogelijk een functie voor minder algemene 

planten en kleine modderkruiper (tabel 2) en vleermuizen (tabel 3).  

 De werkzaamheden leiden tot het mogelijk overtreden van verschillende verbodsbepalingen van de 

Flora- en faunawet. Dit geldt voor algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren, amfibieën, 

planten, vissen en vogels. Het is echter noodzakelijk om vervolgonderzoek uit te voeren naar: 

− De functie van aanwezige bomen met holtes op aanwezigheid van spechten en vleermuizen, indien 

bomen met potentiële verblijfplaatsen (holen) verdwijnen. 

− De aanwezigheid van beschermde planten op kansrijke plekken op het tracé, indien hier 

werkzaamheden zijn voorzien. 

− De aanwezigheid van kleine modderkruiper in permanent watervoerende watergangen, wanneer 

deze vergraven of gedempt worden. 

 

Als bij de aanleg van het kabeltracé het leefgebied van deze soorten ontzien kan, is het aangegeven 

vervolgonderzoek niet nodig. Wanneer sprake is van actueel voorkomen van vleermuizen, beschermde 

plantensoorten en kleine modderkruiper en de werkzaamheden leiden tot verdwijnen van groei- en 

verblijfplaatsen van deze soorten (en niet te werken is volgens een goedgekeurde gedragscode), is een 

ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet vereist. Wanneer deze soorten blijkens onderzoek niet 

voorkomen, is geen ontheffing vereist.  

 Het overtreden van verbodsbepalingen is te voorkomen door het nemen van maatregelen: 

− Verleg het tracé ter hoogte van de locatie waar bomen met holtes staan. 

− Indien de functie van het onderzoeksgebied voor spechten en vleermuizen wordt aangetast, zijn 

maatregelen vereist. 

− Indien aanwezig: neem maatregelen (beschreven in een goedgekeurde gedragscode) om effecten op 

brede wespenorchis, rietorchis, wilde marjolein en kleine modderkruiper te voorkomen. 

− Verwijder bomen, struiken, riet en ruigte buiten het broedseizoen. 

− Buiten de winterperiode niet in de avond met verlichting werken, om effecten op migrerende en 

foeragerende vleermuizen te voorkomen. 

 Voor de overige beschermde planten, zoogdier- en amfibiesoorten ten aanzien waarvan verboden 

handelingen te verwachten zijn geldt een algemene vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen in het kader 

van de AMvB art. 75 van de Flora- en faunawet. 

 

Een deel van de werkzaamheden vindt plaats binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Dit leidt tot mogelijk 

tot aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Dit is te voorkomen door: 
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 Geen werkzaamheden uit te voeren binnen bospercelen begrensd als EHS. 

 Een deel van het bos te kappen. Afhankelijk van het oppervlak en de aard van de te kappen delen, is 

zelfs een verbetering van de ecologische kwaliteiten mogelijk. 

 Door gekapt bos binnen de EHS te herplanten. 

 

Wanneer de exacte aard en omvang bekend is van de werkzaamheden, is meer gericht te zeggen tot welke 

effecten op beschermde soorten en gebieden dit leidt. 
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Bijlage 1 Kabeltrac® Dinteloord ï 
Roosendaal 

  



PIP Kabelverbinding
Dinteloord - Roosendaal
Voorkeurstracé

datum:

Tennet

23-3-2012

SB0 250 500 750 1000 m

opdrachtgever:

schaal (A3): 1:27.500 B01055.000582

Voorkeurstracé kabelverbinding Dinteloord-Roosendaal
Voorkeurstracé valt samen met hoogspanningsleiding

Extra te onderzoeken

Gemeentegrens

1. Lengte

3. Draagvlak

Criteria op basis waarvan 
de voorkeursvariant is bepaald:

2. Planologie
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Aardkundig waardevolle gebieden
Archeologie
Ecologie
Water
Bodem
Infrastructuur
Agrarische functies
Gevoelige functies



 

 

 

 

  

Quick scan flora en faunawet Dinteloord-Roosendaal  

18 
 

ARCADIS  :  - Concept 

 

     

Bijlage 2 Ligging EHS bij 
projectgebied van kabeltrac® 

  



Vliet
Gastelseweg

Evertkreekweg

Stoofweg

Mark-Vlietkanaal

Roosendaalsche

PIP Kabelverbinding
Dinteloord - Roosendaal
Voorkeurstracé, EHS, EVZ

datum:

Tennet

23-3-2012

SB0 250 500 750 1000 m

opdrachtgever:

schaal (A3): 1:27.500 B01055.000582

Voorkeurstracé kabelverbinding Dinteloord-Roosendaal
Voorkeurstracé valt samen met hoogspanningsleiding
Ecologische Verbindingszone
Ecologische Hoofdstructuur
Extra te onderzoeken
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Bijlage 3 Wettelijk kader Flora- en 
faunawet 

De Flora- en faunawet, die in april 2002 in werking is getreden, beschermt een groot aantal plant- en 

diersoorten. In artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet is opgenomen welke handelingen niet toegestaan 

zijn (zie onderstaand tekstkader). De werkzaamheden kunnen strijdig zijn met de verbodsbepalingen uit 

de Flora- en faunawet. 

In sommige gevallen is het overigens mogelijk het plan zo uit te voeren dat overtreding van de genoemde 

verbodsbepalingen niet aan de orde is (zie tekstkader over de verbodsbepalingen van de Flora- en 

faunawet). Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, moet een ontheffing aangevraagd worden, die het 

ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, EL&I (voorheen ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit) alleen onder bepaalde voorwaarden verstrekt. 

 

Verbodsbepalingen Flora- en faunawet 

Artikel 8. Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af 

te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats 

te verwijderen. 

Artikel 9. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te 

vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. 

Artikel 11. Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te 

verstoren. 

Artikel 12. Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, 

uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Om helder te krijgen of er verboden handelingen vanwege de Flora- en faunawet plaatsvinden en of 

daarvoor eventueel een ontheffing noodzakelijk is, dienen de volgende vragen beantwoord te worden: 

1. Zijn er beschermde planten of dieren in het project- en verstoringsgebied aanwezig, en zo ja, welke? 

2. Kunnen er verboden handelingen vanwege de Flora- en faunawet optreden op deze soorten ten 

gevolge van de uitvoering van het project? 

 

Op basis van de bestaande gegevens en veldbezoeken geven wij een actueel en dekkend beeld van de 

aanwezige, wettelijk beschermde flora en fauna in het onderzoekgebied. 

In 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking getreden, welke behoort bij de Flora- 

en faunawet. Een belangrijke wijziging met deze AMvB is dat voor algemeen voorkomende soorten een 

vrijstelling geldt. Voor deze soorten is het, onder voorwaarden, niet meer noodzakelijk om een ontheffing 

aan te vragen. In de AMvB zijn verschillende beschermingscategorieën onderscheiden (zie onderstaande 

tabel). 
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Tabel 4: Beschermingscategorieën Flora- en faunawet 

Categorie Ontheffing of vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen 

Tabel 1 Algemene soorten Algemene vrijstelling van de verboden 8 tot en met 12, wel zorgplicht, m.u.v. artikel 10 
Tabel 2 Overige soorten Vrijstelling mogelijk, mits gebruik wordt gemaakt van een door de minister 

goedgekeurde gedragscode; anders ontheffing noodzakelijk (toetsing aan gunstige 
staat van instandhouding en zorgvuldig handelen). Eventueel mitigatie- en 
compensatieplicht. Ook kan door het ministerie een beschikking worden afgegeven 
waarin goedkeuring wordt gegeven voor maatregelen ter voorkoming van het 
overtreden van verbodsbepalingen. Deze goedkeuring heeft de vorm van een afwijzing 
van de ontheffingsaanvraag, m.u.v. artikel 10 

Tabel 3 Soorten van bijlage 1 
van de AMvB 

Voor volgens art 75 lid 6 bij AMVB aangewezen soorten geldt een zwaar 
beschermingsregime. Voor deze soorten geldt, ook wanneer wordt gewerkt volgens een 
goedgekeurde gedragscode, geen vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
Ontheffing voor het overtreden van verbodsbepalingen kan alleen verleend worden 
wanneer: - er geen andere bevredigende oplossing bestaat; - er sprake is van een bij 
AMvB bepaald belang. Voor deze groep is per AMvB bepaald dat een ontheffing 
verleend kan worden (met inachtneming van het voorgaande) bij: dwingende reden van 
groot openbaar belang; ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (zolang er geen sprake is 
van benutting of gewin) van de beschermde soort; enkele andere redenen die geen 
verband houden met ruimtelijke ontwikkeling, zoals volksgezondheid, openbare 
veiligheid, voorkomen van ernstige schade; - er geen afbreuk wordt gedaan aan de 
gunstige staat van instandhouding van de soort; - er zorgvuldig wordt gehandeld. Ook 
kan door het ministerie een beschikking worden afgegeven waarin goedkeuring wordt 
gegeven voor maatregelen ter voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen. 
Deze goedkeuring heeft de vorm van een afwijzing van de ontheffingsaanvraag. 

Tabel 3 Soorten op Bijlage IV 
Europese Habitatrichtlijn 

Voor volgens art 75 lid 6 aangewezen soorten die voorkomen op bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn geldt een zwaar beschermingsregime. Voor deze soorten geldt, ook 
wanneer wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode, geen vrijstelling voor 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ontheffing voor het overtreden van 
verbodsbepalingen kan alleen verleend worden wanneer: - er geen andere 
bevredigende oplossing bestaat; - er sprake is van een bij AMvB bepaald belang. Voor 
deze groep is bij AMvB bepaald dat een ontheffing verleend kan worden (met 
inachtneming van het voorgaande) bij: dwingende reden van groot openbaar belang Nb: 
voor deze groep kan er geen ontheffing worden verleend op basis van het belang 
ñruimtelijke ontwikkeling en inrichtingò. Volgens de AMvB kan dit wel, echter uitspraken 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) laten zien dat de 
AMvB op dit punt een onjuiste implementatie van de Europese Habitatrichtlijn is. enkele 
andere redenen die geen verband houden met ruimtelijke ontwikkeling, zoals 
volksgezondheid, openbare veiligheid, voorkomen van ernstige schade; - er geen 
afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort; - er 
zorgvuldig wordt gehandeld. Ook kan door het ministerie een beschikking worden 
afgegeven waarin goedkeuring wordt gegeven voor maatregelen ter voorkoming van het 
overtreden van verbodsbepalingen (EL&I hanteert nu de term ñPositieve Afwijzingò). 
Deze goedkeuring heeft de vorm van een afwijzing van de ontheffingsaanvraag. 

 

Ook kan door het ministerie een beschikking worden afgegeven waarin goedkeuring wordt gegeven voor 

maatregelen ter voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen (EL&I hanteert nu de term 

“Positieve Afwijzing”). Deze goedkeuring heeft de vorm van een afwijzing van de ontheffingsaanvraag. 

 

Vogels 

Vanwege de bepalingen in de Europese Vogelrichtlijn, die overgenomen zijn in de Flora- en faunawet, 

geldt er voor vogels een afwijkend beschermingsregime. Uit recente uitspraken van de ABRvS blijkt dat de 

manier waarop in Nederland tot voor kort werd omgegaan met ontheffingen voor vogels in strijd is met 

de Europese Vogelrichtlijn.  
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De Vogelrichtlijn staat een ontheffing alleen toe wanneer: 

 geen andere bevredigende oplossing bestaat; 

 tevens sprake is van één van de volgende belangen: 

− bescherming van flora en fauna; 

− veiligheid van luchtverkeer; 

− volksgezondheid en openbare veiligheid. 

 

Dit betekent dat voor het verstoren van broedende vogels, hun eieren of jongen slechts in uitzonderlijke 

gevallen ontheffing kan worden verleend voor een ruimtelijke ingreep, namelijk als voldaan is aan het 

bovenstaande. In de praktijk betekent dit dat voor vogels gestreefd moet worden naar het voorkomen van 

het overtreden van verbodsbepalingen. In veel gevallen kan overtreding van verbodsbepalingen worden 

voorkomen door (verstorende) werkzaamheden buiten het broedseizoen (de perioden dat het nest in 

gebruik is voor het broeden of grootbrengen van jongen) aan te laten vangen. 

Binnen de groep van vogels zijn er soorten waarvan het nest wordt aangemerkt als een zogenaamde ‘vaste 

rust- of verblijfsplaats’. Dergelijke verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd onder artikel 11 van de 

algemene verbodsbepalingen, en vormen de meest streng beschermde groep. Vaste rust- en 

verblijfplaatsen van vogels zijn aangewezen in de ‘aangepaste lijst jaarrond beschermde 

vogelnesten’(Ministerie van LNV, 2009) en bestaan uit de categorieën van vogelsoorten opgenomen in 

onderstaande tabel. 

Tabel 5: Categorieën jaarrond beschermde nesten 

Categorie Type verblijfplaatsen 

Categorie 1 Vaste rust- en verblijfplaatsen; nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het 
broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 

Categorie 2 Nesten van koloniebroeders;, nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 
die daarin zeer honkvast zijn, of afhankelijk van bebouwing of biotoop 

Categorie 3 Honkvaste broedvogels en vogels afhankelijk van bebouwing; nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, 
die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn, of afhankelijk van bebouwing 
of biotoop 

Categorie 4 Vogels die zelf niet in staat zijn een nest te bouwen; vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest 
en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen 

Categorie 5 Niet jaarrond beschermd, inventarisatie gewenst; nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de 
plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

 

Of voor het (buiten het broedseizoen) wegnemen van jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen 

een ontheffing noodzakelijk is, dient te worden vastgesteld met behulp van een zogenaamde 

omgevingscheck . Daarnaast is de noodzaak tot een ontheffing mede afhankelijk van de mogelijkheid tot 

het mitigeren (inclusief het aanbieden van vervangende nestgelegenheid) van negatieve effecten. 

 

Zorgplicht 

Naast de verbodsbepalingen is in de Flora- en faunawet ook een zorgplicht opgenomen (zie onderstaande 

tekstkader). Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan om 

werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijke nadelige 

consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de initiatiefnemer zelf 

verantwoordelijk. 
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Zorgplicht Flora- en faunawet 

Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 

hun directe leefomgeving. 

Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, 

verplicht is dergelijk handelen achterweg te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkómen of, voor 

zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

 

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze 

beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen 

dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het 

lijden zo beperkt mogelijk is. 
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Bijlage 4 Beleidskader Ecologische 
Hoofdstructuur 

Om de natuur in Nederland tot een goed functionerend ecologisch netwerk te maken, wordt de EHS 

begrensd en aangelegd, als netwerk van bestaande en nieuwe natuur. Het wettelijk kader voor het 

aanwijzen (begrenzen) en beschermen van de EHS is de PKB Nota Ruimte. De feitelijke begrenzing van de 

EHS is op provincie-niveau vastgelegd in de Verordening Ruimte Noord-Brabant (Provincie Noord-

Brabant, 2011). Hierin is ook het toetsingskader nader uitgewerkt. 

 

Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke 

kenmerken van de EHS, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het 

gebied aanwezig zijn. Het EHS-beschermingsregime is opgebouwd uit verschillende elementen. Dit zijn 

naast het ‘nee, tenzij’-regime, met als sluitstuk natuurcompensatie, de maatwerkinstrumenten EHS-

saldobenadering en Herbegrenzen EHS. 

 

Definitie wezenlijke kenmerken en waarden 

De definitie van wezenlijke kenmerken & waarden in de Nota Ruimte (2004, p.114) is “de wezenlijke 

kenmerken en waarden zijn de actuele en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen van het 

gebied. Het gaat daarbij om: De bij het gebied behorende natuurdoelen en –kwaliteit, geomorfologische en 

aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, 

stilte, donkerte en openheid, de landschapsstructuur en de belevingswaarde”. 

 

‘Nee- tenzij’-principe en compensatiebeginsel 

Het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en 

waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-regime. Dat wil zeggen dat ontwikkelingen in de EHS 

die significante gevolgen hebben voor de kenmerken en waarden van de EHS alleen kunnen worden 

toegestaan als er sprake is van een groot openbaar gelang en er geen alternatieve oplossingen zijn. Indien 

een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt, kan de ingreep 

plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt 

gecompenseerd. Indien een voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-

regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden. 

 

Externe werking 

In een brief van 3 december 2004 heeft de minister van LNV, mede namens de minister van VROM, 

besloten om in de Nota Ruimte het 'nee, tenzij'-regime op gebieden in de nabijheid van EHS te laten 

vervallen (TK 29 576, nr 12). 

In een brief van 5 juni 2008 heeft de minister nogmaals aangegeven dat ingrepen buiten de EHS niet 

worden beoordeeld op hun effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden binnen de EHS (TK 29 576, 

nr 12). In de beantwoording van een aantal vragen van de vaste Kamercommissie voor LNV in 2008 is 

expliciet tot uitdrukking gebracht dat dit `nee-tenzij' regime niet van toepassing is op ingrepen buiten de 

EHS die gevolgen kunnen hebben voor de EHS zelf, de zgn. "externe effecten"(TK 29576, nr. 52). Dit 

betekent overigens wel, dat bij een ingreep in de EHS, ook rekening gehouden moet worden met indirecte 

effecten, zoals geluidsverstoring en stikstofdepositie naar andere delen van de EHS. 

 

 

Provinciale uitwerking 
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De provincie Noord-Brabant heeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 vastgelegd 

in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Tegelijkertijd zijn de te beschermen provinciaal ruimtelijke 

belangen vastgelegd in de Verordening ruimte Noord-Brabant. De Verordening ruimte (provincie Noord-

Brabant, 2011) vormt het provinciaal toetsingskader voor ruimtelijke plannen. Op 17 december 2010 

hebben Provinciale Staten de Verordening ruimte vastgesteld, welke op 8 maart 2011 in werking is 

getreden. Voor de inhoudelijke afweging of het plan voldoende rekening houdt met de provinciale 

belangen is derhalve deze verordening kaderstellend. In de Verordening Ruimte beschrijft de provincie 

regels ten aanzien van: 

 Aanwijzing en begrenzing van EHS; 

 Bescherming van de EHS, zoekgebieden van de EHS (waarbinnen EHS is of wordt gerealiseerd) en 

attentiegebieden EHS (gebieden in en rondom waar ingrepen een negatief effect op de 

waterhuishouding hebben); 

 Wijziging van de begrenzing van de EHS: 

− om ecologische redenen; 

− op verzoek om niet-ecologische redenen (te volgen procedure); 

− op verzoek met toepassing van het nee-tenzij principe; 

− op verzoek met toepassing van de saldobenadering; 

− op verzoek voor kleinschalige ingrepen; 

 Wijziging van de begrenzing van zoekgebieden voor EHS en attentiegebieden EHS op verzoek. 

 

De Verordening Ruimte geeft nadere regels voor compensatie. Deze gaan deels verder dan de vorige 

Beleidsregels Natuurcompensatie (provincie Noord-Brabant, 2005): 

 Wijziging van begrenzingen van de EHS gaan vergezeld door een compensatieplan met daarin: 

− Wijze van compensatie voor het verlies aan waarden; 

− Ruimtelijke begrenzingen voor het te compenseren en compensatiedeel; 

− Kwaliteit en kwantiteit van compensatie; 

− Realisatietermijn, zo kort mogelijk binnen 5 jaar, goed gemotiveerd 10 jaar; 

− Mitigerende en compenserende maatregelen; 

− Beschrijving regulier- en ontwikkelingsbeleid. 

 

Het compensatieplan vormt een toelichting op het bestemmingsplan. Initiatiefnemer en gemeente sluiten 

een overeenkomst over de rolverdeling en uitvoering van compensatie. Een boeteclausule is van 

toepassing bij het niet (tijdig) of onjuist uitvoeren van compensatie (150% van alle kosten). De gemeente is 

verantwoordelijk voor een jaarlijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van compensatie tijdens de 

realisatietermijn. Gedeputeerde Staten kunnen onderzoek laten verrichten naar de uitvoering van de 

compensatie. 
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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING 

In verband met de voorgenomen aanleg van een ondergrondse kabelverbinding is ter plaatse van het tracé 

een beperkt historisch bodemonderzoek uitgevoerd. De ondergrondse aansluiting zal worden aangelegd 

om het hoogspanningsstation te Dinteloord te verbinden met het net bij Roosendaal ten behoeve van de 

glastuinbouw. Doel van het onderzoek is om te bepalen of er vanuit de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem, mogelijk sprake is van belemmeringen voor de voorgenomen aanleg van de kabel.  

1.2 ACHTERGRONDINFORMATIE 

Bodemverontreiniging kan leiden tot risico’s voor mens, milieu of verspreiding in het grondwater. Om 

inzicht te krijgen in bodembedreigende activiteiten, die hebben plaats gevonden in het onderzoeksgebied 

is de website van Bodemloket geraadpleegd (www.bodemloket.nl, hierna aangeduid als het Bodemloket). 

Op deze website worden geografisch bodemgegevens weergegeven, die zijn verzameld door de 12 

Provincies en de 29 grote gemeenten die als bevoegd gezag kunnen functioneren. Op de site wordt 

onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties: 

 Locaties waar historische activiteiten bekend zijn (historische activiteit bekend)  

 Locaties waar bodemonderzoek heeft plaats gevonden, maar waar extra onderzoek/sanering 

noodzakelijk is (Bodemonderzoek uitgevoerd; in procedure) 

 Locaties waar bodemonderzoek heeft plaats gevonden en waar geen vervolgonderzoek nodig is 

(Bodemonderzoek uitgevoerd; geen vervolg nodig). 

 Locaties waar bodemverontreiniging is aangetoond, maar waar reeds gesaneerd is (Locatie gesaneerd). 

 

Voor elke locatie is via de website tevens een rapport beschikbaar waarin de reden van verdenking en/of 

de uitgevoerde bodemonderzoeken zijn weergegeven. Locaties waar vermeldingen bekend zijn van 

boven- en/of ondergrondse tanks zijn eveneens opgenomen op de website van het Bodemloket. 

1.3 WERKWIJZE 

Het historisch bodemonderzoek is, gezien de omvang van het plangebied, de grote hoeveelheid kadastrale 

percelen, de aard van de werkzaamheden en de fase van het project op hoofdlijnen uitgevoerd. Bij het 

inventariseren van verdachte activiteiten en overige historische informatie in Bodemloket is een afstand 

van 100 meter van het toekomstige tracé van de ondergrondse kabel gehanteerd, waarbinnen de voor de 

werkzaamheden relevante locaties zijn gelegen. Daarnaast zijn oude topografische kaarten geraadpleegd 

om inzicht te krijgen in het historisch gebruik van de locatie. Ter plaatse van het toekomstig tracé is geen 

bebouwing aanwezig en voor zover bekend ook nooit aanwezig geweest. Derhalve zijn geen bij de 

gemeente aanwezige dossiers als hinderwet-, milieu- en bouwvergunningen ingezien. De genoemde 

conclusies in dit rapport zijn dan ook gebaseerd op de bekende informatie van het Bodemloket. 
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2 Onderzoeksbevindingen 

2.1 LIGGING 

De ligging van de toekomstige ondergrondse kabelverbinding is weergegeven in bijlage 1. Van de locaties 

waar historische informatie (bedrijfsvermeldingen, onderzoeken en/of ondergrondse tanks) van bekend is, 

zijn de rapporten van het Bodemloket opgenomen in bijlage 2. Deze locaties zijn op kaart weergegeven in 

bijlage 3. 

2.2 HISTORISCH GEBRUIK 

Uit oude topografische kaarten uit de periode 1939-1989 blijkt dat de locatie waar de ondergrondse 

kabelverbinding is gepland, langs de openbare wegen, in het verleden grotendeels alleen in agrarisch 

gebruik is geweest. Ook de omgeving is voornamelijk agrarisch. De bedrijven op het industrieterrein, dat 

ten zuidoosten van het tracé aan de Hogerwerf en Vlierfwerf is gelegen, zijn er pas na 1995 gevestigd. 

2.3 HISTORISCHE INFORMATIE LOCATIES BODEMLOKET 

Binnen een afstand van 100 meter van het toekomstige tracé van de ondergrondse kabelverbinding zijn 8 

locaties gelegen, waarvan gegevens in Bodemloket aanwezig zijn betreffende één of meerdere onder-

grondse tanks en/of verdachte, bodembedreigende, activiteiten. Deze locaties zijn weergegeven in tabel 1. 

Informatie over de status, het soort activiteiten en jaar van oprichting is, indien bekend, opgenomen.  

 

Slechts één locatie is (gedeeltelijk) gelegen ter plaatse van het toekomstige tracé. De overige 7 locaties zijn 

allen gelegen op enige afstand van de toekomstige locatie van de ondergrondse kabelverbinding. 

Verdachte activiteiten waarvan de locatiegrens in Bodemloket of de perceelsgrens op meer dan 100 meter 

afstand van het tracé gelegen is, zijn niet meegenomen in het onderzoek en derhalve ook niet opgenomen 

in de tabel. 
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Nr.
1
 Adres verdachte locatie Afstand rand 

perceel tot tracé 

(meter) 

Aard activiteiten Start-

jaar 

Eind-

jaar 

Status 

bodemloket 

1 Provinciale Weg 115 Ter plaatse van 

trac® 

Geen activiteiten, ori±nterend en nader 

bodemonderzoek en sanering 

uitgevoerd. 

2000 2002 Voldoende 

gesaneerd 

2 Tweede Kruisweg 2A 20 m (ten westen) Ondergrondse brandstoftank 

Ondergrondse dieseltank 

? ? Voldoende 

onderzocht 

3 Tweede Kruisweg 4 30 m (ten westen) Ondergrondse HBO-tank 

Ondergrondse dieseltank 

? ? Onbekend 

4 Zuidzeedijk 7 70 m (ten westen) Ondergrondse brandstoftank 

Ondergrondse HBO-tank 

? ? Onbekend 

5 Grote Bolspolder 4 40 m (ten zuiden) Akkerbouwproductengroothandel 

Onverdachte activiteit 

? ? Onbekend 

6 Grote Bolspolder 8 40 m (ten zuiden) Groentekwekerij 1994 ? Onbekend 

7 Gastelsedijk Zuid 11 40 m (ten 

noorden) 

Aardappelgroothandel ? ? Onbekend 

8 Wildenhoeksestraat 9 40 m (ten westen) Fruitkwekerij/boomgaard 2001 ? Voldoende 

onderzocht 

1 nummer op tekening (bijlage 3) 

Tabel 1 Verdachte activiteiten binnen 100 meter afstand van het toekomstige tracé 

Van de locatie die gelegen is ter plaatse van het meest noordelijk gedeelte van het tracé (Provinciale Weg 

115, in tabel 1 vermeld als locatie nummer 1) is bekend dat er in de periode 2000-2001 een oriënterend en 

een nader bodemonderzoek is uitgevoerd, waarna een saneringsplan is geschreven. Het saneringsplan is 

door het Bevoegd gezag goed bevonden en een gedeelte van de locatie is gesaneerd (deelsanering). De 

bevindingen zijn beschreven in een evaluatierapport en het Bevoegd gezag heeft op 21 februari 2002 

ingestemd met de uitgevoerde sanering. De locatie is volgens Bodemloket voldoende gesaneerd. (volledig 

rapport Bodemloket in bijlage 2, locatieId: NB085100065). 

 

Van de overige 7 locaties binnen een straal van 100 meter geldt dat:  

- voor 3 locaties alleen sprake is van één of twee ondergrondse brandstoftanks. De betreffende 

percelen zijn allen gelegen op minimaal 20 meter afstand en de ondergrondse brandstofopslag is 

waarschijnlijk alleen bedoeld (geweest) voor particulier gebruik; 

- op 4 locaties alleen sprake is van agrarische bedrijven en daarbij behorende activiteiten 

(aardappel- en akkerbouwproductengroothandels, een groentekwekerij en een fruitkwekerij/ 

boomgaard). Van de genoemde activiteiten is alleen de boomgaard/fruitkwekerij verdacht op het 

voorkomen van bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld DDT) in de bodem. Gezien de relatief grote 

afstand van de kwekerij (40 meter) ten opzichte van het tracé van de ondergrondse kabel en het 

immobiele karakter van bestrijdingsmiddelen, wordt niet verwacht dat deze zich ter plaatse van 

het tracé in de bodem bevinden 

 

Gezien de aard van de genoemde activiteiten en eventueel aanwezige verontreinigingen worden er geen 

aanleidingen gezien om verontreinigingen te verwachten die de milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse van 

het tracé nadelig kunnen hebben beïnvloed.  

 



 

 

  

 

Beperkt historisch onderzoek ten behoeve van aanleg ondergrondse aansluiting 
hoogspanningsstation te Dinteloord 

 
076346836:0.4 - Concept ARCADIS 

 
5 

     

3 Conclusie en aanbeveling 

In verband met de voorgenomen aanleg van een ondergrondse kabelverbinding is een beperkt historisch 

bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij is gekeken of ter plaatse van het tracé of in de directe omgeving 

sprake is van bodembedreigende activiteiten en of er een bodemverontreiniging aanwezig zou kunnen 

zijn.  

 

Doel van het onderzoek is om te bepalen of er vanuit de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, 

mogelijk sprake is van belemmeringen voor de voorgenomen aanleg van de kabel en het toekomstig 

gebruik. Voor dit doel zijn gegevens van het Bodemloket gebruikt. Hieruit blijkt dat er ter plaatse van het 

tracé zelf geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden en er geen aanleidingen zijn om een 

eventuele bodemverontreiniging ter plaatse van het tracé te doen vermoeden. 

 

Van de ondergrondse brandstoftanks of de agrarische bedrijfsactiviteiten die in de directe omgeving 

aanwezig zijn, plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, worden geen perceeloverschrijdende 

verontreinigingen verwacht die de milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse van het tracé nadelig kunnen 

hebben beïnvloed.  

Voor één locatie geldt dat er in het verleden ter plaatse van het tracé een verontreiniging aanwezig is 

geweest, die vervolgens voldoende is gesaneerd, waarna het bevoegd gezag heeft ingestemd met de 

uitgevoerde sanering.  

 

Er is dan ook, voor zover bekend, ter plaatse van het toekomstige tracé met betrekking tot de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit geen sprake van mogelijke belemmeringen voor de werkzaamheden 

voor het aanleggen van de ondergrondse kabelverbinding. 

 

Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de aanleg van de ondergrondse kabelverbinding ter plaatse van 

het voorgenomen tracé een verkennend bodemonderzoek uit te voeren om te verifiëren dat de onder-

zoekslocatie onverdacht is en om de kwaliteit van de vrijkomende grond (indicatief) te bepalen. Gezien er 

geen aanleidingen zijn om een bodemverontreiniging ter plaatse te verwachten kan het verkennend 

bodemonderzoek worden uitgevoerd conform de strategie “onverdachte locatie” uit de NEN 5740. Tevens 

blijkt daaruit of er in verband met aanwezige bodemverontreiniging tijdens de grondwerkzaamheden 

eventueel bepaalde veiligheidsmaatregelen nodig zijn. 

 

Verder wordt opgemerkt dat het beperkt historisch onderzoek geen garantie is op het al dan niet voor-

komen van bodemverontreinigingen ter plaatse. Er is een hypothese voor de onderzoekslocatie gesteld, 

die als strategie gebruikt kan worden tijdens een verkennend bodemonderzoek in een later stadium. 
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Bijlage 1 Ligging toekomstige onder-
grondse kabelverbinding 
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Bijlage 2 Onderzoeksrapporten 
Bodemloket 
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Bijlage 3 Ligging locaties Bodemloket 
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Samenvatting 

Op het AFC West-Brabant te Dinteloord wordt een hoogspanningsstation gerealiseerd ten 

behoeve van de glastuinbouw. Dit hoogspanningsstation moet nog verbonden worden met 

het net bij Roosendaal.  

 

Het overgrote deel van het tracé loopt ondergronds. Bij Roosendaal kan de verbinding 

aanhaken bij de bestaande bovengrondse lijn, die reeds planologisch geregeld is in 

bestemmingsplannen. Op dit deel is het inpassingsplan dus niet van toepassing. De 

onderzoeken voor het inpassingsplan betreffen dus enkel maar het ondergrondse deel van 

het tracé. 

 

Het onderzoeksgebied wordt bodemkundig grotendeels gekenmerkt door de aanwezigheid 

van de zeekleigronden, meer in het bijzonder poldervaaggronden (Mn25A/Mn35A). In een 

klein deelgebiedje van het plangebied komen er nog kalkhoudende vlakvaaggronden 

(Sn13A) voor. 

 

De loop van het tracé wordt op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 

vrijwel geheel gekenmerkt door een lage trefkans op archeologische waarden. Enkel in het 

zuidelijke deel van het onderzoeksgebied, in de buurt van Roosendaal, is er in beperkte 

mate sprake van een middelhoge trefkans. 

 

Binnen het plangebied en het onderzoeksgebied (straal van 500 m. rondom het plangebied) 

bevinden zich geen archeologische monumenten, vondsmeldingen of waarnemingen. 

 

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek geldt, dat voor het plangebied er geen 

enkele aanwijzing is, dat er zich daadwerkelijk archeologische waarden in de bodem 

zouden bevinden. Ze worden hier dan ook niet verwacht, aangezien de trefkans zeer laag is. 

Er wordt dan ook geadviseerd om het plangebied vrij te geven. 

 

Wij maken u erop attent dat bovenstaand advies niet uitsluit dat er bij graafwerkzaamheden 

(niet voorspelbare) toevalsvondsten kunnen worden aangetroffen, zoals bedoeld in 

paragraaf 7, artikel 53 van de Monumentenwet. In dat geval moet hiervan melding worden 

gemaakt bij de Bevoegde Overheid. 

 

Dit advies dient door de Initiatiefnemer te worden voorgelegd aan de Bevoegde Overheid, 

die van dit advies kan afwijken. De Bevoegde Overheid zal het advies dus beoordelen en 

vervolgens een ‘Besluit tot vervolgonderzoek’ nemen of het plangebied vrijgeven. 
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1.1 AANLEIDING VOOR HET BUREAUONDERZOEK 

Op het AFC West-Brabant te Dinteloord wordt een hoogspanningsstation gerealiseerd ten 

behoeve van de glastuinbouw. Dit hoogspanningsstation moet nog verbonden worden met 

het net bij Roosendaal.  

 

 

1 Inleiding 
Afbeelding 1  

Overzicht trac® 

 

HOOFDSTUK 
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Het overgrote deel van het tracé loopt ondergronds. Bij Roosendaal kan de verbinding 

aanhaken bij de bestaande bovengrondse lijn, die reeds planologisch geregeld is in 

bestemmingsplannen. Op dit deel is het inpassingsplan dus niet van toepassing. De 

onderzoeken voor het inpassingsplan betreffen dus enkel maar het ondergrondse deel van 

het tracé. 

 

Het traject van Archeologische MonumentenZorg (AMZ) begint met bureauonderzoek naar 

archeologische waarden in het plangebied. De Wet op de Archeologische MonumentenZorg 

beoogt dat al bij de planvoorbereiding wordt gekeken naar hetgeen over de archeologie 

bekend is, of verwacht mag worden in het betrokken gebied. In de fase van de feitelijke 

vormgeving van plannen kunnen, door het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek, die 

gegevens verder verfijnd en in kaart gebracht worden. 

 

Bij een archeologisch bureauonderzoek wordt alle relevante kennis over een plangebied in 

kaart gebracht. Vervolgens wordt er een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. 

Hierin staat beschreven of en welke archeologische waarden er in het plangebied kunnen 

worden verwacht. 

1.2 ONDERZOEKSGEBIED 

Voor deze bureaustudie is uitgegaan van een onderzoeksgebied dat bestaat uit het 

plangebied en een zone van 500 meter daaromheen. Hierdoor wordt een completer beeld 

verkregen van de aanwezige waarden in en rondom het onderzoeksgebied en kunnen 

resultaten uit de omgeving worden geëxtrapoleerd. 

 

Objectgegevens onderzoek  

ARCADIS projectnummer B01055.000582 

Projectnaam Kabelverbinding Dinteloord - Roosendaal 

Plaats Dinteloord - Roosendaal 

Gemeente Steenbergen en Roosendaal 

Provincie Noord-Brabant 

Kaartbladen 43G 

Coºrdinaten: 
NW 
NO 
ZO 
ZW 

 
x; 86163 y; 404179 
x; 87371 y; 403705 
x; 91039 y; 397304 
x; 91039 y; 396815 

Oppervlakte plangebied Ca. 5 ha 

Onderzoeksmelding Archis2 51104 

Archeoregio Zeeuws Kleigebied / Brabants Zandgebied 

Uitvoerder ARCADIS Nederland BV 

Contactpersoon Patrick Bringmans 

Opdrachtgever TenneT 

Bevoegd Gezag Provincie Noord-Brabant 

Uitvoeringsperiode onderzoek Maart 2012 

Beheerder en plaats documentatie ARCADIS Nederland BV 
Locatie ós-Hertogenbosch 

Tabel 1  

Objectgegevens. 
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1.3 HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED 

Op het AFC West-Brabant te Dinteloord wordt een hoogspanningsstation gerealiseerd ten 

behoeve van de glastuinbouw. Dit hoogspanningsstation moet nog verbonden worden met 

het net bij Roosendaal. 

 

 

1.4 DOEL VAN HET BUREAUONDERZOEK 

1. Het bureauonderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de archeologische waarden 

die zich mogelijk in het plangebied bevinden of verwacht worden. 

2. Vervolgens wordt er een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. 

3. Aan de hand van dit bureauonderzoek wordt een uitspraak gedaan over de noodzaak 

van archeologisch vervolgonderzoek. 

1.5 WERKWIJZE 

De werkzaamheden bestaan uit een bureaustudie. Deze richt zich op archeologische 

bronnen als de Gemeentelijke Beleids- en Advieskaarten, Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW), de Archeologische Monumentenkaart (AMK), de 

archeologische database Archis2 van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) en het 

provinciaal beleid. Ook wordt gebruik gemaakt van de topografische kaart, de 

geomorfologische kaart, de hoogtekaart en de bodemkaart. Ten slotte werd relevant 

Afbeelding 2  

Plangebied nabij Dinteloord 
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historisch kaartmateriaal gebruikt om de bestemming van het plangebied in het verleden 

vast te stellen. 

1.6 JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

Monumentenwet 1988, Verdrag van Malta 1992, Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg 2007 (WAMz), Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 

3.2), nWRO, Provinciaal beleid en Gemeentelijk beleid. 
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2.1 INLEIDING 

Het menselijke doen en laten werd en wordt in grote mate bepaald door de landschappelijke 

omgeving en de mogelijkheden die daardoor geboden worden. De geologische, 

geomorfologische en bodemkundige situaties zijn daarom van belang voor een 

archeologisch onderzoek. 

 

Het huidige landschap is het resultaat van aardkundige processen die het oppervlak 

vormen, de biologische processen die het aardoppervlak bekleden met flora en fauna en 

cultuurhistorische processen die het natuurlijke landschap omvormen tot de door de mens 

ingerichte omgeving. 

2.2 GEOLOGIE EN GEOMORFOLOGIE 

2.2.1 OMGEVING DINTELOORD 

Dinteloord wordt omringd door zeekleipolders, waarvan de Oude Prinslandse Polder de 

grootste is. In het zuiden vindt men de Roosendaalse Vliet en de Steenbergse Vliet en in het 

noorden de Dintel, terwijl in oostelijke richting het Mark-Vlietkanaal is te vinden. In het 

noorden en westen ligt het Volkerak, zodat geheel het gebied van Dinteloord door wateren 

is omgeven. Langs het Volkerak vindt men het natuurgebied de Dintelse Gorzen. 

 

Belangrijk is de zeeklei die in het gebied werd afgezet. De zeekleigebieden ontstonden vanaf 

het Holoceen. In het Holoceen was de waterspiegel hoger dan momenteel. De Nederlandse 

kust in het noorden en westen ontstond uit strandwallen, waarachter een ondiep gebied lag. 

In dit gebied sloeg de zeeklei neer. De bodem werd langzamerhand steeds hoger en kwam 

uiteindelijk zelfs bij vloed niet meer onder water te staan, mede omdat de zeespiegel niet 

verder meer steeg. Dit gebied heet een kwelder. Omdat het land droog lag, gingen er 

mensen wonen. 

 

Bewoning van de zeekleigebieden vond al op kleine schaal plaats vanaf de twaalfde eeuw 

voor Christus. Vanaf de zevende eeuw voor Christus werd de bewoning van de 

zeekleigebieden intensiever. Zeeklei heeft meestal een blauwgrijze kleur, rivierklei is bruin. 

Zeeklei bevat minder organische stof dan rivierklei, maar bevat daarentegen meer kalk, 

afkomstig van schelpdieren. Zeeklei is zeer vruchtbaar, dus gebieden met zeeklei worden 

vaak gebruikt voor akkerbouw. De waterhuishouding is goed en de gebieden zijn 

bovendien op een goede manier verkaveld. 

 

2 Landschap HOOFDSTUK 
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2.2.2 OMGEVING ROOSENDAAL 

Ten westen van Roosendaal bevindt zich een betrekkelijk kleinschalig landbouwgebied op 

zandgrond. Van zuid naar noord komen de Watermolenbeek en de Natte- of Elderse 

Turfvaart uit in Roosendaal. De Molenbeek verlaat Roosendaal aan de noordzijde als 

Nieuwe Roosendaalse Vliet en Mark-Vlietkanaal. Vanuit het oosten komt de Rucphense 

Vaart uit in Roosendaal. Niet ver ten oosten en zuidoosten van Roosendaal liggen, buiten 

het eigen grondgebied, de Rucphense Bossen terwijl men in zuidelijke richting Landgoed 

Visdonk en het natuurgebied Dal van de Molenbeek vindt. Enkele kilometer ten zuidwesten 

van Roosendaal, iets ten noorden van de A 58 ligt, niet ver van Wouw maar op Roosendaals 

gebied, het Spuitendonkse Bos. 

 

 

2.3 BODEM 

De ruimtelijke verspreiding van de verschillende bodemeenheden en grondwatertrappen is 

in grote mate gerelateerd aan het landschap. Een duidelijk onderscheid kan gemaakt 

worden tussen de droge en natte gebiedsdelen. 

 

Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de huidige grondwaterstanden 

niet de oorspronkelijke grondwaterstanden weergegeven. De gegraven waterlopen hebben 

voor een verbeterde afwatering gezorgd, waardoor de grondwaterstanden zijn verdiept. 

Oorspronkelijk zullen de bodems dus nog natter zijn geweest (Stiboka, 1976). 

 

Het onderzoeksgebied wordt bodemkundig grotendeels gekenmerkt door de aanwezigheid 

van de zeekleigronden, meer in het bijzonder poldervaaggronden (Mn25A/Mn35A). 

Poldervaaggronden zijn de meest algemeen voorkomende vaaggronden in Nederland, zij 

nemen een groot deel van het zeekleigebied van West-Nederland in. 

 

Afbeelding 3  

De geomorfologie in het 

plangebied wordt vooral 

gekenmerkt door vlakten en 

enkele lage ruggen en 

heuvels. 
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In een klein deelgebiedje van het plangebied komen er nog kalkhoudende vlakvaaggronden 

(Sn13A) voor. Deze kalkhoudende vlakvaaggronden bestaan uit kleiig, uiterst fijn zand. 

 

Vaaggronden zijn minerale gronden zonder duidelijke ontwikkeling van horizonten. Een 

vaaggrond heeft ook geen humusrijke bovengrond (minerale eerdlaag, een Ap of Ah 

horizont). Het zijn over het algemeen jonge, weinig ontwikkelde gronden waarin de 

verschillende bodemvormende processen nog weinig invloed hebben gehad. 

 

 

2.4 HOOGTEBESTAND AHN 

De nauwkeurigheid van de hoogtemetingen is onder te verdelen in een exacte waarde 

(hoogte ten opzichte van het NAP) en een relatieve waarde (hoogteverschil met de 

omgeving). Vooral de relatieve hoogteverdeling bevat veel informatie over het Nederlandse 

landschap te bevatten. De ruimtelijke verdeling (zichtbaar in een hoogtekaartje) van 

gebieden die 5 tot 10 cm hoger of lager zijn dan de omgeving geven belangrijke informatie 

over de opbouw en historie van het landschap en worden veel gebruikt door archeologen. 

 

Het AHN wordt aangeboden als een hoogtegrid (ofwel: raster bestand, ingedeeld in 

gelijkmatige cellen verdeeld over Nederland) met celgrootte van 5, 25 of 100 meter. In een 

cel zijn alle individuele hoogtemetingen gemiddeld tot één waarde. De exacte hoogtemeting 

wordt onder meer beïnvloed door begroeiing en veranderingen in het landschap. Het AHN 

wordt gemaakt door samenwerking van Waterschappen, Provincies en Rijkswaterstaat. 

 

Het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) geeft dus de precieze en gedetailleerde 

maaiveldhoogtes in heel Nederland. Het plangebied in de buurt van Dinteloord bevindt 

zich dus op 0,20 m. boven NAP. Nabij Roosendaal is dat 1,80 m. boven NAP. 

 

 

Afbeelding 4  

Bodemkaart 
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2.5 GRONDWATER 

Het grondwaterpeil bepaalt voor een groot deel de mate van conservering van 

archeologische waarden in de bodem. Archeologische resten die zich onder de gemiddeld 

laagste grondwaterstand (GLG) bevinden worden door het water tegen degradatie 

beschermd. 

 

Vooral organische resten blijven in een natte omgeving veelal goed geconserveerd. Resten 

die boven de GLG liggen raken in de loop van de tijd steeds ernstiger aangetast door 

verdroging en oxidatie. Wanneer de grondwaterstand door verstoringen veranderd kan dat 

ernstige gevolgen hebben voor het in de bodem aanwezige bodemarchief. 

 

Diepte en dynamiek van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld wordt 

aangeduid met de term grondwatertrappen (Gt). Grondwatertrappen worden op de 

bodemkaart van nat naar droog aangeduid met de Romeinse cijfers I-VII en zijn gebaseerd 

op de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand (afgekort met GHG en 

GLG). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de indeling van de grondwatertrappen 

met bijbehorende grondwaterstanden. 

 

Grondwatertrap I II II IV V VI VII 

GHG in cm beneden maaiveld (<20) (<40) <40 >40 <40 40-80 >80 

GLG in cm beneden maaiveld <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 (>160) 

 

In de buurt van Dinteloord komen de grondwatertrappen V en VI voor. In de buurt van 

Roosendaal komen ook de grondwatertrappen III en IV voor. 

  

Afbeelding 5  

AHN 

 

Tabel 2  

Indeling van de 

grondwatertrappen. 
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Afbeelding 6  

Grondwatertrappen in het 

onderzoeksgebied 
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3.1 INLEIDING 

De historie van een onderzoeksgebied speelt een grote rol bij het bepalen van de 

archeologische verwachting. Historische bronnen kunnen informatie over de 

ontwikkelingen in het onderzoeksgebied geven. Voor de negentiende en twintigste eeuw 

zijn de ontwikkelingen te achterhalen door historisch kaartmateriaal te onderzoeken. 

Kaarten worden met een relatief grote regelmaat geproduceerd, en laten de ontwikkeling 

van een landschap nauwkeurig zien. 

 

Periode Begin Einde 

Nieuwe tijd  1500  Heden 

Late middeleeuwen  1050  1500 

Vroege middeleeuwen  450  1050 

Romeinse tijd  12 v. Chr.  450 

Late ijzertijd  250 v. Chr.  12 v. Chr. 

Midden ijzertijd  500 v. Chr.  250 v. Chr. 

Vroege ijzertijd  800 v. Chr.  500 v. Chr. 

Late bronstijd  1.100 v. Chr.  800 v. Chr. 

Midden bronstijd  1.800 v. Chr.  1.100 v. Chr. 

Vroege bronstijd  2.000 v. Chr.  1.800 v. Chr. 

Laat neolithicum   2.850 v. Chr.  2.000 v. Chr. 

Midden neolithicum   4.200 v. Chr.  2.850 v. Chr. 

Vroeg neolithicum   5.300 v. Chr.  4.200 v. Chr. 

Laat mesolithicum   6.450 v. Chr.  4.900 v. Chr. 

Midden mesolithicum   7.100 v. Chr.  6.450 v. Chr. 

Vroeg mesolithicum   8.800 v. Chr.  7.100 v. Chr. 

Laat paleolithicum   35.000 v. Chr.  8.800 v. Chr. 

Midden paleolithicum  300.000 v. Chr.    35.000 v. Chr. 

 
  

3 Historie 

Tabel 3  

Periodes 

 

HOOFDSTUK 
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3.2 HISTORIE 

3.2.1 PREHISTORIE 

Gedurende het grootste deel van de geschiedenis van de mensheid (Paleolithicum: 330.000 – 

8.800 voor Chr.) leefde de mens voornamelijk van de jacht, visvangst en het verzamelen van 

eetbare planten en vruchten. De mensen trokken van de ene kampplaats naar de andere.  

De tijdelijke kampementen bevonden zich op gunstige plaatsen in het landschap en werden 

herhaaldelijk bezocht. 

 

In het Mesolithicum (8.800-4.900 voor Chr.) was het klimaat na het Weichselien inmiddels 

zodanig verbeterd dat de vegetatie voornamelijk bestond uit warmte minnende soorten.  

Op de hogere gronden ontwikkelde zich een eiken-berkenbos, in de nattere delen werd de 

vegetatie gedomineerd door vochtige elzenbossen. Uit het onderzoeksgebied diverse 

vuursteen vindplaatsen bekend die niet nauwkeurig te dateren zijn. Het lijkt aannemelijk 

dat een groot aantal van deze vindplaatsen eveneens tot die van de jager-verzamelaars 

behoort. 

 

Het Neolithicum (5300-2000 voor Chr.) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de 

eerste landbouwers in onze streken. Met de introductie van de akkerbouw stelde de mens 

geleidelijk andere eisen aan de landschappelijke omgeving. De locatie van een nederzetting 

werd steeds meer bepaald door de mate waarin gronden geschikt waren als akkerareaal. 

Hiervoor kwamen voornamelijk de hoger gelegen gronden in aanmerking. Met behulp van 

vuurstenen bijlen werden bomen gekapt en ontstonden open terreinen die als akker in 

gebruik konden worden genomen. De Neolithisering was een complex proces, waarbij lange 

tijd sprake was van het naast elkaar bestaan van jagers- en landbouwgemeenschappen. 

 

Het proces vond niet overal tegelijkertijd plaats in Nederland. In het onderzoeksgebied zal 

de eerste omvangrijke vorm van landbouw pas in het Laat-Neolithicum op gang zijn 

gekomen. Naast de hoger gelegen delen van het landschap werden ook nog steeds de laag 

gelegen zones benut door deze neolithische samenlevingen. De lage gebieden leenden zich 

bij uitstek voor speciale activiteiten, zoals jagen en vissen. 

 

De Brons- en IJzertijd (2000-12 voor Chr.) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de 

eerste metaalbewerkers in Nederland. In de Brons- en IJzertijd – de naam zegt het al – werd 

voor het eerst op grotere schaal metaal bewerkt. Mooi bewerkte metalen voorwerpen zijn 

dan ook kenmerkend voor deze periode. Het cremeren van de dode is een grafritueel dat in 

onze streken al vanaf de Midden Bronstijd gemeengoed is geworden. Uit de resten van de 

grafstapel werden de verbrande botten verzameld en in een urn of doek begraven. 

 

In de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd werden de urnen bijgezet in grotere grafvelden. Er 

wordt daarom ook gesproken van urnenvelden. Ook deze graven lagen onder kleine 

heuveltjes, omgeven door een greppel. In de loop van de 6e en 5e eeuw voor Chr. stopte het 

gebruik van de meeste urnenvelden. De grafvelden werden over het algemeen 

kleinschaliger en er werden minder heuvels opgeworpen. Doordat veel grafheuvels 

inmiddels zijn geëgaliseerd, vormen vaak alleen nog de ondergrondse overblijfselen een 

herinnering aan deze tijd. 
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Bij ieder graf- of urnenveld hoorde een (of meerdere) nederzetting die werd gekenmerkt 

door verspreid in het landschap liggende boerderijen. De bewoning concentreerde zich 

waarschijnlijk in de drogere gebieden, op de overgang naar de natte laagtes. Een dergelijke 

ligging op de rand van verschillende bodemgebruikseenheden was in veel opzichten 

optimaal voor het gemengde landbouwbedrijf. De natte gebieden waren uitstekend geschikt 

om het vee te grazen, op het drogere gebieden lagen de akkergronden. 

3.2.2 ROMEINSE TIJD 

Vlak voor onze jaartelling (12 voor Chr.) vestigden de Romeinen hun gezag in Nederland. 

Hiermee begon een periode waarover zowel archeologische als geschreven bronnen voor 

handen zijn. De samenleving had veel weg van onze huidige, georganiseerde samenleving. 

Er ontstond een uitgebreid wegennet met steden (colonia / municipium) waar zich de handel 

en de nijverheid concentreerde. Op het platteland concentreerde de bewoning zich in kleine 

gehuchten die vaak aan de rand van de uitgestrekte akkerarealen lagen. 

 

Ook in de Romeinse tijd bleef de landbouw de basis van het bestaan. Er werd nog 

doelmatiger dan voorheen met het landschap omgegaan. Het landschap stond grotendeels 

ten dienste van de mens, hetgeen leidde tot een grote achteruitgang van het bosbestand. Op 

de akkers werd tarwe, spelt, emmer en gerst verbouwd. Het vee werd geweid in de talrijke 

graslanden die het gebied rijk was. 

 

Uit de resten die zijn aangetroffen, blijkt dat het onderzoeksgebied ook in de Romeinse tijd 

bewoond is geweest. Bewoning heeft hier waarschijnlijk plaatsgevonden in kleinere 

gehuchten (vicus). Buiten inheems (handgevormd) aardewerk is er ook geïmporteerd 

aardewerk (terra sigillata en terra nigra) aangetroffen. Het gebied zal dan ook zeker niet 

geïsoleerd zijn geweest. Mogelijk speelde de hier aanwezige boerenbedrijven een rol in de 

bevoorrading van de grotere steden. 

 

In de loop van de 3e eeuw na Chr. werden de inheemse nederzettingen uit de Romeinse tijd 

verlaten. De oorzaak hiervan is niet duidelijk; mogelijk nam de bevolking af door een 

combinatie van toenemende onveiligheid en bodemuitputting. Het landschap werd voor 

zeker 3 tot 4 eeuwen grotendeels overgelaten aan de natuur en raakte langzaam 

overwoekerd door bos. 

3.2.3 MIDDELEEUWEN 

Landbouw was in de Vroege Middeleeuwen veruit de belangrijkste economische activiteit. 

De meeste hoeven hadden slechts een klein akkerareaal ter beschikking. Vermoedelijk 

kenmerkte het land bouwsysteem zich door een weide-braakstelsel. Hierbij fungeerden de 

percelen binnen het akkerlandcomplex afwisselend als akker en weiland. 

 

Omdat de akkers nog niet op grote schaal bemest werden, raakte de bodem bij langdurig 

gebruik geleidelijk uitgeput. Door een perceel tijdelijk als wei land in gebruik te nemen, 

kreeg de bodemvruchtbaarheid de kans zich weer te herstellen. 
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De Late Middeleeuwen, vooral van de 11de tot de 13de eeuw, werden gekenmerkt door 

grootschalige ontginningen. De akkerlanden werden enorm uitgebreid. Als gevolg hiervan 

ontstonden grote open akkercomplexen die veelal werden aangegeven als ‘velden’. De 

akkers zijn op de historische kaarten te herkennen aan de grotere perceelsstructuur, 

omgeven door een heg of houtwal. Ze zijn vooral te vinden rondom de oude 

bewoningskernen. In de lager gelegen, nattere gebieden die minder geschikt waren als 

akkerland, lagen de weidegronden en hooilanden. De minst geschikte gebieden bleven 

lange tijd onontgonnen (woeste gronden). 

 

Vanaf de Late Middeleeuwen werden grote hoeveel heden aardewerk, samen met de mest, 

op de akkers verspreid. Dit vertekent het beeld aanzienlijk en maakt het lastig om de ligging 

van nederzettingsterreinen goed te voorspellen. Grote delen van het landschap waren echter 

minder geschikt voor bewoning of landbouw en behoorden tot de zogenaamde woeste 

gronden. Hier bevonden zich de moerassen, bossen, heide en vennen. Ook veruit het 

grootste deel van het onderzoeksgebied behoorde hiertoe. De vele toponiemen die eindigen 

op -heide en -broek ver wijzen rechtstreeks naar dit landgebruik. 

 

De woeste gronden werden vanaf de Late Middeleeuwen gemeenschappelijk gebruikt door 

de omliggende dorpen (de ‘gemeynte’ of ‘vroenten’). Ze waren zeer belangrijk voor het 

dagelijkse leven. Ze werden gebruikt als extensieve weidegrond voor schapen en runderen 

en ook de winning van grondstoffen gebeurde vooral hier. Dit laatste gebeurde meestal op 

kleine schaal en enkel voor eigen gebruik. Plaggen en strooisel werden verzameld om de 

mest mee aan te maken. 

 

In de broekgebieden werd mogelijk ijzer gewonnen en turf gestoken. Er werden ook bijen 

gehouden en er werd geriefhout gehakt. Dit hout was tot in de 19e eeuw een van de 

belangrijkste grondstoffen. Het werd niet alleen gebruikt als brandstof, maar ook als 

bouwmateriaal voor bouwwerken, transportmiddelen, werktuigen, huisraad, omheiningen 

en doodskisten. Kortom, de woeste gronden werden door menigeen intensief gebruikt en 

gewaardeerd. 

 

Met de ontginningen vanaf de Middeleeuwen kwam een groot deel van het huidige 

wegenpatroon tot stand. De wegen dienden vooral om de desbetreffende akkers of 

graslanden te bereiken, slechts enkele hadden een belangrijke doorgaande functie. De 

wegen werden aangepast aan de landschappelijke situatie en kenden dan ook vaak een 

slingerend verloop. Tussen de ‘cultuurgronden’ lagen de wegen min of meer vast. Zodra 

deze wegen de woeste gronden bereikten, waren ze niet meer plaatsvast en ‘waaierden’ ze 

uit. 

 

Voldeed een route niet helemaal aan de gestelde condities, dan werd de natuur soms een 

handje geholpen. Dit gebeurde onder andere door de weg te verstevigen/ver hogen (dijken 

en knuppelpaden) en door zogenaamde voorden aan te leggen: een verstevigde 

doorwaadbare plaats waar men te voet, te paard of met een wagen het water kon 

doorkruisen. Hierbij werd gebruik gemaakt van allerhande materiaal zoals hout, steen, 

leem, takkenbossen, (gras)zoden en/of afval. 
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3.2.4 NIEUWE TIJD 

Uit de Nieuwe tijd zijn veruit de meeste historische elementen overgeleverd. Het landschap 

kreeg haar huidige verschijningsvorm: akkers werden opgehoogd, de ontwatering van het 

gebied werd ter hand genomen en de woeste gronden werden grootschalige ontgonnen. 

Ook de historische bouwwerken en opgehoogde bewoningsplaatsen die in het 

onderzoeksgebied liggen, dateren nagenoeg allemaal uit deze periode. Dit geldt eveneens 

voor het historisch groen, dat in deze tijd is aangeplant. 

 

In de Nieuwe tijd werden de diverse akkercomplexen nog uitgebreid. Het ging vooral om 

kampontginningen. Dit betrof zowel uitbreidingen van de bestaande akkerarealen als geheel 

nieuwe ontginningen temidden van de woeste gronden. Vanaf de Nieuwe tijd werd naast 

de uitbreiding van het akkerareaal de landbouw productie vergroot door een intensivering 

van bemesting. De akkers konden hier door jaarlijks benut worden en hoefden niet meer 

braak te liggen. 

 

Humusrijk materiaal van elders (zoals bosstrooisel, heide- en/of grasplaggen) werd gebruikt 

om de dierlijke mest van het vee op stal te binden. Het mengsel werd vervolgens op de 

akker gebracht. Op deze manier kon de bodem vruchtbaarheid van het akkerareaal op peil 

worden gehouden. Omdat het humusrijke materiaal behalve organisch afval ook veel 

minerale bestanddelen (zand en of klei) bevatte, kon ten gevolge van eeuwenlange, 

intensieve bemesting een dikke humushoudende bovenlaag ontstaan: een zogenaamd 

esdek. Tot voor kort werd aan het systeem van esvorming voornamelijk een laat-

middeleeuwse datering toegeschreven. Uit onderzoek blijkt echter dat het grootste deel van 

de essen voornamelijk gevormd moet zijn in de 16e tot 19e eeuw. 

 

De woeste gronden die in vroegere tijden zeer belangrijk waren voor het gemende 

boerenbedrijf werden door de introductie van de kunstmest (eind 19e, begin 20e eeuw) niet 

meer essentieel geacht. Ze verloren gaandeweg hun functie. Plaggen bemesting en 

extensieve graaslanden waren niet langer noodzakelijk en de gronden konden nu voor meer 

winstgevende doeleinden worden gebruikt. 

 

Om de gronden een andere functie te kunnen geven, moesten ze eerst ontwaterd worden. 

Hiertoe werden in de loop van de 20e eeuw omvangrijke ontwateringslopen gegraven die 

aantakten op bestaande beken. In de loop van de 20e eeuw werden nagenoeg alle gronden 

in het onderzoeksgebied omgezet in landbouwgrond. Deze landbouwgronden kregen een 

systematisch en regelmatig verkavelingspatroon waarbij een netwerk van rechte wegen tot 

stand kwam. Tegenwoordig zijn de gronden zodanig goed ontwaterd, dat akkerbouw op 

veel plaatsen mogelijk is geworden. 

3.3 KADASTERKAART 1811-1832 

Nadat het koninkrijk Holland in 1810 werd ingelijfd bij het Franse keizerrijk, werd 

begonnen aan het systematisch in kaart brengen van landeigendom, volgens het Franse 

systeem. Dit was de start van het kadaster. In de periode 1811-1832 werd vrijwel geheel 

Nederland in kaart gebracht met een in die tijd ongekende detaillering. Voor details tot op 

perceelniveau zijn er de minutenplannen. 
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Opvallend is dat het landschap in het onderzoeksgebied in het begin van de 19de eeuw erg 

leeg is. Enkel hier en daar kunnen we verspreide bewoning vaststellen. 

 

 

3.4 TOPOGRAFISCHE MILITAIRE KAARTEN 

Ook later in de 19de eeuw blijft het landschap in het onderzoeksgebied nog steeds opvallend 

leeg. Enkel hier en daar kunnen we in het onderzoeksgebied verspreide bewoning 

vaststellen. De grootste bewoningskernen in het gebied zijn Steenbergen en Roosendaal en 

in mindere mate ook Kruisland. 

 

 
 

Afbeelding 7  

Kadasterkaart 1811-1832 

(www.watwaswaar.nl) 
 

Afbeelding 8  

Topografische militaire 

kaart van 1856 

(www.watwaswaar.nl) 
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3.5 BOUWHISTORIE 

3.5.1 DINTELOORD EN OMGEVING 

De geschiedenis van Dinteloord begint kort na de inpoldering van het Prinsenland (ruwweg 

het gebied tussen de rivieren Vliet en Dintel) in het jaar 1605 en aangenomen wordt dat de 

stichting van Dinteloord kort hierna heeft plaatsgevonden. 

 

Dinteloord is een gepland dorp, en is gebaseerd op een plattegrond die in de 16e eeuw na 

droogleggingen op Overflakkee werd ontwikkeld. Dinteloord is hierin niet uniek, ook 

Willemstad, Fijnaart, Klundert en Standdaarbuiten (allen plaatsen in de Westhoek) zijn 

gebaseerd op dit dorpstype. 

 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog wordt Dinteloord een aantal keer bezet door Spaanse 

troepen, maar meestal betrof het hier legers die de nabijgelegen vestingen van Steenbergen 

en Willemstad poogden in te nemen. Na de Vrede van Münster is er door de inwoners 

geprobeerd om een kerk te bouwen, waar men door een gebrek aan financiële middelen pas 

in 1694, na ingrijpen van Willem III, in slaagt. 

 

De landbouwopbrengsten in Dinteloord, gebouwd op vruchtbare kleigronden, zijn hoog 

waardoor de agrarische sector sterk groeit. Hierbij domineerde in de 18e eeuw de teelt van 

meekrap en in de 19e en 20e eeuw de productie van suikerbieten. Van dit laatste getuigt ook 

de aanwezigheid van de Suiker Unie-Suikerfabriek, de grootste in zijn soort binnen Europa. 

 

Dinteloord is een voorstraatdorp, waarbij aan weerszijden van een bestaande kreek een 

voorstraat werd geprojecteerd (Ooster- en Westervoorstraat), en daarachter parallel ermee 

een achterstraat (Ooster- en Westerstraat). In later jaren werd de kreek echter gedempt. Ook 

de verwoesting in 1944 heeft zijn sporen achtergelaten. Toch is de oorspronkelijke structuur 

van het dorp nog zichtbaar. 

 

De belangrijkste cultuurhistorische waarden zijn: 

 De Hervormde kerk, aan Westvoorstraat 26, een bouwwerk uit 1693. 

 Het raadhuis, aan Westvoorstraat 1, is een rechthoekig gebouw met een 

neoclassicistische voorgevel, die uit 1830 stamt en werd ontworpen door C. Korteweg. 

Het aanbrengen van de voorgevel was onderdeel van de verbouwing van een 

achterliggend, mogelijk 18e eeuws huis. 

 De kerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) aan de 

Wilhelminastraat 20 is een bakstenen gebouw uit 1930, waar tot 1953 de Gereformeerde 

Gemeente kerkte. Het is een eenvoudig bakstenen gebouw met zadeldak en een 

dakruiter, bedekt met leien. 

 De Sint-Petrus en Pauluskerk, aan de Westvoorstraat 2, uit 1951. 

 Een aantal boerderijen met losstaande schuur, uit de 18e en 19e eeuw, waaronder 

Noordzeedijk 120, Stoofdijk 66 en Bloemdijk 20. 

 De watertoren uit 1925 werd op 2 november 1944 door oorlogsgeweld vernietigd. 

 De sluizen bij Dintelsas, uit 1828. 
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3.5.2 KRUISLAND EN OMGEVING 

Kruisland is een dorp in de gemeente Steenbergen, Noord-Brabant, gelegen tussen 

Roosendaal en Steenbergen. De polder waarin Kruisland zich bevindt, de Kruislandse 

Polder, werd in 1487/1488 op bevel van Engelbrecht II van Nassau drooggelegd. Hoewel de 

nederzetting die in de polder ontstond eerst bekend stond als Engelsdorp of Engelsberg 

(naar de stichter, Engelbrecht) nam het vrij snel daarna de naam van de polder over, welke 

onder invloed van de destijds bijzonder sterke verering rond het Heilig Kruis in de regio de 

naam "(Heilig) Kruisland" droeg. 

 

Bij grote overstromingen in 1682 werd Kruisland grotendeels verwoest. De vernielingen 

waren dermate groot, dat enkel de kerktoren werd gespaard. In 1795, na de Bataafse 

omwenteling, mochten de Katholieken weer een eigen kerkgebouw bezitten. Dat werd in 

hetzelfde jaar gebouwd. Sindsdien bezat Kruisland twee kerken. De oorspronkelijke kerk 

werd, met uitzondering van de kerktoren, in 1830 gesloopt, waarna een kleinere Nederlands 

Hervormde kerk op dezelfde plek gebouwd werd. Na de oorlog verloor deze haar 

godsdienstige functie en vestigde er zich het Ambachtsmuseum. De Katholieke kerk werd in 

1887 vervangen door een neogotisch bouwwerk. 

  

Op 31 december 1892 kreeg Kruisland een station en was het tot 1934 aangesloten op de 

Tramlijn Oudenbosch - Steenbergen. 

 

Kruisland heeft ook twee windmolens gehad. Eén daarvan verdween in 1900, de andere 

werd in 1944 door de bezetter verwoest. 

 

De belangrijkste cultuurhistorische waarden zijn: 

 De Sint-Gregoriuskerk, aan Langeweg 2, is een neogotisch bakstenen basilicale kruiskerk 

uit 1887. Architect was Jan Jurien van Langelaar. In 1944 werd de kerk door 

oorlogshandelingen zwaar beschadigd, waarna ze werd hersteld. 

 De voormalige Nederlands-Hervormde kerk, aan Markt 20, was oorspronkelijk de 

parochiekerk, maar ze werd met uitzondering van de toren, gesloopt in 1830 met behoud 

van de toren, waarna een nieuwe kerk werd gebouwd, die echter in 1944 door de 

Duitsers werd opgeblazen, inclusief de historische toren. De kerk werd in 1947 geheel 

nieuw opgetrokken onder architectuur van J. de Wilde. Sinds 2003 kerken de 

protestanten in Oud Gastel en in het kerkje kwam het Ambachtenmuseum. 

 Voormalig klooster van de Franciscanessen van Oirschot, uit 1905, aan Langeweg 4. 

 Kapelletje Maria, Koningin van de Vrede, is een bakstenen zuiltje met in de nis een 

Mariabeeld. Opgericht in 1941 stond het op de grens tussen de gemeenten Roosendaal 

en Nispen en Oud Gastel. Vanwege uitbreidingsplannen van bedrijventerrein Borchwerf 

II werd het in 2008 in zijn geheel verplaatst naar de Doornbosseweg te Kruisland. 

3.5.3 ROOSENDAAL EN OMGEVING 

Roosendaal kent een geschiedenis, die teruggaat tot de dertiende eeuw. Er was toen echter 

nog geen sprake van een nederzetting, slechts van een verzameling buurtschappen. In 1266 

verzochten de bewoners van de buurtschappen Langdonk, Hulsdonk en Kalsdonk aan de 

abt van de Abdij van Tongerlo om een eigen kapel te mogen oprichten, aangezien de 

verbinding met de -toen reeds bestaande- kerk te Nispen moeizaam was.  
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In 1268 was de kapel gereed en schonk Arnoud van Leuven, de toenmalige Heer van Breda, 

zijn goedkeuring aan een schenking van grond aan deze kapel in loco dicto Rosendale. Het 

betreffende document is het eerste waarin de naam Roosendaal te vinden is. Pas in 1510 

werd Roosendaal verheven tot een zelfstandige parochie, gewijd aan Sint-Jan. 

 

De Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) maakte een einde aan de vooruitgang. Roosendaal 

had zwaar te lijden van de rondtrekkende troepen. De vrijheid was immers niet beschermd 

door stadsmuren of vestingwerken. In 1572 werd de kerk op de Markt, alsmede het 

raadhuis, een honderdtal huizen en een aantal schepen, door krijgsgeweld verwoest. 

 

Er heerste in de eerste decennia van de 19e eeuw een grote armoede. In 1816 had 

Roosendaal een bierazijnbrouwerij, twee bierbrouwerijen, een hoedenfabriek, zeven 

leerlooierijen, twee messenmakerijen, een olieslagerij, twee windkorenmolens en een 

waterkorenmolen. Van een industrie van enige betekenis was nog geen sprake. 

 

De belangrijkste cultuurhistorische waarden zijn: 

 De Sint-Janskerk op de oude Markt, is een waterstaatskerk uit 1839 met een 

oorspronkelijk 15e eeuwse toren. 

 De Hervormde kerk aan Bloemenmarkt 14, is een neoclassicistische zaalkerk uit 1810. 

Architect was H. Huysers. De voorgevel heeft geblokte toscaanse pilasters. Hiernaast ligt 

de hervormde pastorie uit dezelfde tijd. Het Raadhuis van Roosendaal stamt uit de 16e 

eeuw. 

 Het Tongerlohuys werd gebouwd in 1762 als pastorie. Tegenwoordig bevindt zich hierin 

het stedelijk museum. 

 Diverse woonhuizen, waaronder: De Cleyne Cat aan Markt 69, uit de 17e eeuw. 

 Markt 24, met een gevel uit 1850 en een kern uit de 18e eeuw. De poort ernaast heeft een 

versiering in Lodewijk XV-stijl. 

 Markt 30 was een 18e eeuwse herberg met een eclectische voorgevel uit 1878. 

 Huis De Fortuyn uit 1830 is heeft een neoclassicistische gevel met fronton. 

 Raadhuisstraat 45 is een neoclassicistisch herenhuis uit 1870. Op het achtererf ervan was 

achtereenvolgens een bierbrouwerij en een tabaksfabriek. 

 Molenstraat 12 is een herenhuis in eclectische stijl uit 1880. Het werd gebouwd in 

opdracht van bankier Jan Luykx. 

 Mariahove aan Burgerhoutsestraat 12 is een fabrikantenvilla uit 1900, gebouwd voor H. 

van Gilse. 

 Standerdmolen De Hoop aan de Willem Elsschotlaan, uit 1684. 

 Stellingmolen De Twee Gebroeders aan de Amerikalaan is een stenen molen uit 1872. 

 Station Roosendaal werd gebouwd van 1904-1907 ter vervanging van een ouder en 

kleiner gebouw. 
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4.1 INLEIDING 

Om een archeologische verwachting voor een gebied op te kunnen stellen, is eerst kennis 

nodig van de reeds bekende archeologische waarden, en van de verwachting die voor het 

gebied geldt. In dit hoofdstuk zullen de bekende archeologische waarden en verwachtingen 

uit verschillende bronnen beschreven worden. 

4.2 IKAW 

De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is een landelijk bestand dat is 

gebaseerd op de gedachte dat in Nederland de mogelijkheden tot bewoning sterk 

samenhangen met het oorspronkelijke landschap en bodemtype, zodat men voorspellingen 

kan doen over de kans op het aantreffen van archeologische waarden. Deze trefkans staat op 

de IKAW weergegeven als een zeer laag, laag, middelhoog of hoog. Vooral gebieden met 

een middelhoge en hoge trefkans zijn van archeologisch belang. 

 

 
 

De loop van het tracé wordt vrijwel geheel gekenmerkt door een lage trefkans op 

archeologische waarden. Enkel in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied, in de buurt 

van Roosendaal, is er in beperkte mate sprake van een middelhoge trefkans. 

4 Archeologie 

Afbeelding 9  

IKAW 
 

HOOFDSTUK 
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4.3 GEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGSKAART  

Zowel op de archeologische beleids- en advieskaart van de Gemeente Steenbergen als van 

de Gemeente Roosendaal wordt de loop van het tracé vrijwel geheel gekenmerkt door een 

lage trefkans op archeologische waarden. 

 

 
 

 

 
 

Afbeelding 10  

Concept Gemeentelijke 

beleids- en advieskaart 

Gemeente Steenbergen 
 

Afbeelding 11  

Gemeentelijke beleids- en 

advieskaart Gemeente 

Roosendaal 
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4.4 AMK 

De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) geeft terreinen weer van archeologische 

waarde, hoge archeologische waarde, zeer hoge archeologische waarde en beschermde 

terreinen met zeer hoge archeologische waarde. 

 

Binnen het plangebied en het onderzoeksgebied (straal van 500m) bevinden zich geen 

AMK-terreinen. 

 

 
 

Buiten het onderzoeksgebied zien we wel nog monument 15713. Het betreft een terrein met 

sporen van bewoning van een ‘verdronken dorp’ uit de Nieuwe Tijd-A. Volgens bronnen-

onderzoek zou hier het 16e eeuwse verdronken dorp Nieuw Gastel liggen. Het door de 

Provincie (Terreinen van Verdronken Dorpen) ingebrachte nieuwe terrein (TVD-6) werd in 

2003 door Baac/Bilan verkend in het kader van het project IWAT, een nadere waardering 

van terreinen van Archeologische Betekenis in de Provincie Noord-Brabant. 

 

In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, hetgeen eventueel kan 

samenhangen met de korte tijd dat het dorp slechts bestaan heeft. Wel werden in het 

noordelijke deel oppervlaktevondsten gedaan (o.a. fragmenten IJsselsteentjes en aardewerk 

scherven). Tijdens het veldonderzoek werden bestaande sloten verbreed en nieuwe 

gegraven. In de slootkanten aan de noordzijde was puin, waaronder baksteen zichtbaar.  

De verkenning gaf aanleiding tot een waardering van het monument als AW. 

 

Baac/Bilan vermeldt dat de begrenzing eventueel aangepast kan worden als de omvang van 

het dorp nader kan worden vastgesteld (cultuurhistorisch onderzoek). 

 

Afbeelding 12  

AMK 
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4.5 CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART 

De Provincie beschikt over een eigen cultuurhistorische waardenkaart. Hierop staan 

archeologische gegevens, zoals archeologische monumenten, maar ook verschillende 

cultuurhistorische elementen in het landschap, zoals historische gebouwen, historisch 

geografische elementen en historisch landschapselementen. Ook op deze kaart worden er 

geen archeologische waarden in het plangebied vermeld. 

 

 

4.6 ARCHIS2: VONDSTMELDINGEN & WAARNEMINGEN 

De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) heeft de beschikking over een 

archeologisch informatiesysteem, Archis2. In deze database staan alle gegevens over 

vondstmeldingen, waarnemingen en archeologische onderzoeken in Nederland. 

4.6.1 VONDSTMELDINGEN 

Binnen het plangebied en het onderzoeksgebied (straal van 500 m. rondom het plangebied) 

bevinden zich geen vondstmeldingen. 

4.6.2 WAARNEMINGEN 

Binnen het plangebied en het onderzoeksgebied (straal van 500 m. rondom het plangebied) 

bevinden zich geen archeologische waarnemingen. 

 

 

Afbeelding 13  

Cultuurhistorische 

waardenkaart 
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Afbeelding 14  

Archeologische 

vondstmeldingen en 

waarnemingen 
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5.1 ALGEMEEN 

De oudste bewoningsporen in Nederland dateren uit de Steentijd (Paleo- en Mesolithicum). 

Een belangrijk kenmerk van de Steentijd is dat de mens zich voornamelijk voedde door 

middel van jacht, visvangst en het verzamelen van voedsel. 

 

Met de introductie van de landbouw in de loop van het Neolithicum stelde de mens 

geleidelijk andere eisen aan zijn landschappelijke omgeving. Hierbij speelden vooral het 

grondwaterregime en de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem een belangrijke rol. 

Vooral de hoge (en drogere) locaties in het onderzoeksgebied waren geschikt voor de 

landbouwers. 

 

Naast potentiële vondsten uit het Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum, kunnen er 

ook archeologische vondsten uit de IJzertijd, de Romeinse tijd, de Voege en Late 

Middeleeuwen en de Nieuwe tijd voorkomen. 

5.2 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

Het onderzoeksgebied wordt bodemkundig grotendeels gekenmerkt door de aanwezigheid 

van de zeekleigronden, meer in het bijzonder poldervaaggronden (Mn25A/Mn35A). 

 

In een klein deelgebiedje van het plangebied komen er nog kalkhoudende vlakvaaggronden 

(Sn13A) voor. 

 

Het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door vlakten en enkele ruggen. Deze situatie 

betekent dat het landschap niet erg afwisselend is. Dit leidde dan weer tot een kleine 

diversiteit aan flora en fauna. 

 

Voor de jager-verzamelaars betekende dit dat er geen grote verscheidenheid aan 

voedselbronnen voorhanden was in de vorm van planten en dieren. Wegens het ontbreken 

van dergelijke locaties geldt een zeer lage verwachting voor vindplaatsen van jagers en 

voedselverzamelaars. 

 

Met de introductie van de landbouw werd de mate waarin gronden geschikt waren om te 

beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mens. De eerste 

akkergronden werden op de van nature vruchtbaarste gronden aangelegd. Bovendien 

moesten de gronden goed ontwaterd zijn. 

 

5 Conclusies en advies HOOFDSTUK 
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Echter, veruit het grootste deel van het onderzoeksgebied was – vanwege de slechte 

ontwatering - minder geschikt voor bewoning en/of landbouw. 

 

Dit laat zich ook voelen door de afwezigheid in het plangebied van bewoning uit het 

Neolithicum, IJzertijd en zelfs Romeinse tijd, aangezien de bewoning zich van oudsher 

concentreerde op de hogere delen van het landschap. 

 

Aangezien de gronden tijdens de Middeleeuwen nog natter zullen zijn geweest dan 

tegenwoordig, was landbouw waarschijnlijk alleen mogelijk op de hoogste ruggen, 

welvingen en vlakten. Wegens het ontbreken van dergelijke locaties geldt een lage 

verwachting voor vindplaatsen van landbouwers. 

 

Ook wat de bewoning uit de Nieuwe tijd betreft, geldt een lage archeologische verwachting, 

aangezien zelfs nu nog het gebied vrij ‘leeg’ is. 

5.3 ADVIES  

Het is aanbevolen om archeologische waarden zoveel mogelijk in situ (= in de grond) te 

behouden. Hierdoor wordt het archeologisch erfgoed voor toekomstige generaties maximaal 

behouden. Door de archeologische waarden zoveel mogelijk te ontzien bij de 

graafwerkzaamheden, kunnen bovendien hoge opgravingskosten worden vermeden. 

 

Om een eerste inschatting te maken of er zich in het plangebied al dan niet archeologische 

waarden bevinden, is voorliggend bureauonderzoek uitgevoerd. 

 

Uit dit bureauonderzoek blijkt het volgende: 

1. Het onderzoeksgebied wordt bodemkundig grotendeels gekenmerkt door de 

aanwezigheid van zeekleigronden, meer in het bijzonder poldervaaggronden 

(Mn25A/Mn35A). In een klein deelgebiedje van het plangebied komen er nog 

kalkhoudende vlakvaaggronden (Sn13A) voor. 

 

2. De loop van het tracé wordt op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 

vrijwel geheel gekenmerkt door een lage trefkans op archeologische waarden. Enkel in 

het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied, in de buurt van Roosendaal, is er in 

beperkte mate sprake van een middelhoge trefkans op archeologische waarden. 

 

3. Binnen het plangebied en in het onderzoeksgebied (straal van 500 m. rondom het 

plangebied) bevinden zich op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) geen 

archeologische monumenten. 

 

4. Binnen het plangebied en in het onderzoeksgebied (straal van 500 m. rondom het 

plangebied) bevinden zich volgens Archis2 en de gemeentelijke beleids- en 

advieskaarten geen archeologische vondstmeldingen en waarnemingen. 

 

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek geldt, dat voor het plangebied er geen 

enkele aanwijzing is, dat er zich daadwerkelijk archeologische waarden in de bodem 

zouden bevinden. Ze worden hier dan ook niet verwacht, aangezien de trefkans zeer laag is. 

Er wordt dan ook geadviseerd om het plangebied vrij te geven. 
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Wij maken u erop attent dat bovenstaand advies niet uitsluit dat er bij graafwerkzaamheden 

(niet voorspelbare) toevalsvondsten kunnen worden aangetroffen, zoals bedoeld in 

paragraaf 7, artikel 53 van de Monumentenwet. In dat geval moet hiervan melding worden 

gemaakt bij de Bevoegde Overheid. 

 

Dit advies dient door de Initiatiefnemer te worden voorgelegd aan de Bevoegde Overheid, 

die van dit advies kan afwijken. De Bevoegde Overheid zal het advies dus beoordelen en 

vervolgens een ‘Besluit tot vervolgonderzoek’ nemen of het plangebied vrijgeven. 
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 Archeologische Monumenten Kaart (AMK). 

 

 Bodemkaart Nederland (1:50:000); Alterra. 

 

 Geomorfologische Kaart (1:50:000); Alterra. 

 

 Actueel Hoogtebestand van Nederland. 

 

 Kadasterkaart 1811-1832. 

 

 Topografische Militaire Kaart van (..) 

 

 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 3e generatie; Rijksdienst voor het 

Culturele Erfgoed (RCE). 

 

 Archeologisch Informatiesysteem Archis2; Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE). 

 

 H.J.A. Berendsen, Landschappelijk Nederland. Assen, 2008. 

 

 Stiboka, 1976. Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. Toelichting bij de kaartbladen 

45 Oost ’s-Hertogenbosch en 46 West- 46 Oost Vierlingsbeek. Stichting voor 

Bodemkartering, Wageningen. 

 

 Stiboka/RGD, 1988. Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000. Toelichting 

op kaartblad 46 Gennep. Stichting voor Bodemkartering/ Rijks Geologische Dienst, 

Wageningen/Haarlem. 

 

 

 

 

 

6 Bronnen HOOFDSTUK 
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BIJLAGE 1 Geomorfologische kaart 



95150 / 406013


84473 / 395337


Geomorfologie 20-03-2012
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BIJLAGE 2 Bodemkaart 



95150 / 406013


84473 / 395337
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Mv61C
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Bodemkaart 20-03-2012

PB

Legenda
TOP50_CBS ((c)CBS)

HUIZEN

BODEM ((c)Alterra)
Associaties

Brikgronden

Bebouwing

Dijk, bovenlandstrook

Dikke eerdgronden

Fluviatiele afz ouder pleistoceen

Groeve, gegraven, mijnstort

Kalksteenverweringsgronden

Oude rivierkleigronden

Overige oude kleigronden

Ondiepe keileemgronden

Leemgronden

Zeekleigronden

Mariene afz ouder pleistoceen

Niet-gerijpte minerale gronden

Oude bewoningsplaatsen

Rivierkleigronden

Kalkh lutumarme gronden

Veengronden

Moerige gronden

Water, moeras

Podzolgronden

Kalkloze zandgronden

Kalkhoudende zandgronden

0 1 km

N Archis2
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BIJLAGE 3 Grondwatertrappenkaart 
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Grondwatertrappen 20-03-2012
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Legenda
TOP50_CBS ((c)CBS)

HUIZEN

BODEM ((c)Alterra)
gwt I

gwt II

gwt III

gwt IV

gwt V

gwt VI

gwt VII

gwt VIII

bebouwing/oppvl.water

0 1 km

N Archis2
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BIJLAGE 4 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 
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IKAW 20-03-2012

PB

Legenda
TOP50_CBS ((c)CBS)

HUIZEN

IKAW
zeer lage trefkans

lage trefkans

middelhoge trefkans

hoge trefkans

lage trefkans (water)

middelhoge trefkans (water)

hoge trefkans (water)

water

niet gekarteerd

0 1 km

N Archis2
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BIJLAGE 5 Archeologische Monumenten Kaart (AMK) 
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15713

AMK 20-03-2012

PB

Legenda
TOP50_CBS ((c)CBS)

HUIZEN

MONUMENTEN

TOP50_CBS ((c)CBS)
Spoorweg

Weg

Water

Groenvoorziening

Vliegveld

Stortplaats

Delfstofwinning

Bebouwing

Bos

Glastuinbouw

Agrarisch gebruik

Droog natuurlijk terrein

Nat natuurlijk terrein

Begraafplaats

Overig

0 1 km

N Archis2
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BIJLAGE 6 Archis2: vondstmeldingen en waarnemingen 
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53035

32966

33194

38105

33199

415127
53033

424009
33200

409046

414877
33130

49274404006404766

53031

426262

53027

52971
414382

417068

50892

416958

33196

Vondstmeldingen en waarnemingen 20-03-2012

PB

Legenda
WAARNEMINGEN

VONDSTMELDINGEN

TOP50_CBS ((c)CBS)

HUIZEN

TOP50_CBS ((c)CBS)
Spoorweg

Weg

Water

Groenvoorziening

Vliegveld

Stortplaats

Delfstofwinning

Bebouwing

Bos

Glastuinbouw

Agrarisch gebruik

Droog natuurlijk terrein

Nat natuurlijk terrein

Begraafplaats

Overig

0 1 km

N Archis2
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