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Ecologische inventarisatie Vosbergerlaan 20
projectnummer: 247.80.50.00.00
Onderwerp:

Ecologische inventarisatie Vosbergerlaan 20 te Eelde

Datum:

30-07-2019

Inleiding
KADER
De initiatiefnemer is voornemens om twee nieuwe woningen te bouwen op het erf van de
Vosbergerlaan 20 te Eelde. Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onder1

zoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve
van de inventarisatie op 15 juli 2019 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs.
De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: bewolkt, circa 15˚C, droog en weinig wind.
PLANGEBIED
Het plangebied is gelegen in het oosten van de bebouwde kom van Eelde en bestaat uit een woning,
een schuur, een vijver en tuinbeplanting. De woning is opgetrokken uit steen en houten betimmering
en heeft deels een pannendak en deels een plat dak. De schuur is opgetrokken uit hout met een
golfplaten dak. Rondom de woning en de schuur zijn gazon en tuinbeplanting aanwezig. Een klein
deel van het erf bestaat uit verharding. De noord- en zuidzijde van het plangebied worden begrensd
door woonerven. Aan de oostzijde is een groenstrook gelegen en ten westen grenst de Vosbergerlaan. Langs de Vosbergerlaan staat een rij bomen.
De ontwikkelingen bestaan uit de bouw van twee nieuwe woningen. Hiervoor zullen de huidige woning en schuur worden verwijderd en grond vergraven. Zo veel mogelijk opgaand groen blijft behouden. Ten tijde van het opstellen van deze rapportage is nog onbekend of de vijver behouden blijft of
wordt gedempt.

1

De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming
van (Europese) natuurgebieden.

Impressie van het plangebied, links voorzijde van de woning met tuin en rechts de achterzijde van de woning (15
juli 2019).

Soortenbescherming
Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Deze betreffen:
-

alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn
(Wnb art. 3.1-3.4);

-

dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen
van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);

-

nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art.
3.10-3.11).

Van deze laatstgenoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde ‘lijst met
vrijstellingen’ opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.
INVENTARISATIE
2

3

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) via Quickscanhulp.nl (© NDFF
- quickscanhulp.nl 22-7-2019 15:27:51) blijkt dat binnen een straal van een kilometer rond het plangebied diverse beschermde diersoorten bekend zijn. Het gaat voornamelijk om vogels met jaarrond
beschermde nesten, zoogdieren en amfibieën.

2
3

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft
informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens.
Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee
een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wel of niet in het plangebied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het plangebied zijn
aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt..
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De opgaande tuinbeplanting bestaat onder andere uit de plantensoorten vlinderstruik, hulst, hazelaar en conifeer. De aangetroffen soorten duiden op matig voedselrijke tot voedselrijke omstandigheden. Beschermde plantensoorten zijn niet bekend uit de directe omgeving van het plangebied en
zijn tijdens het veldbezoek ook niet aangetroffen. Gezien de terreingesteldheid en voedselrijkdom
worden beschermde plantensoorten niet in het plangebied verwacht.
In de woning zijn meerdere openingen aangetroffen die kunnen leiden tot vleermuisverblijfplaatsen
(waaronder van laatvlieger), onder andere bij de overgang van houten planken/balken naar de stenen muur en bij de daklijst. Ook in de schuur zijn openingen aangetroffen, deze lijken echter minder
geschikt doordat de schuur niet geïsoleerd is. In de bomen in en direct rond het plangebied zijn geen
holtes of scheuren aangetroffen die kunnen leiden tot vleermuisverblijfplaatsen. Daarnaast vormt
het plangebied mogelijk een klein onderdeel van het foerageergebied van vleermuizen, zoals gewone
dwergvleermuis en laatvlieger (Quickscanhulp.nl).
De opgaande begroeiing in het plangebied vormt geen onderdeel van een doorgaande structuur van
opgaande begroeiing, waardoor het geen onderdeel zal zijn van een belangrijke vliegroute van
vleermuizen. De groenstrook aan de oostzijde van het plangebied en de bomenrij langs de Vosbergerlaan vormen wel een onderdeel van een doorgaande structuur van opgaande begroeiing.
In de bomen in en direct rond het plangebied zijn geen nesten of sporen, zoals braakballen en uitwerpselen, aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van vogels met jaarrond beschermde nesten. Wel biedt het pannendak van de woning mogelijk toegang tot nesten van huismus en gierzwaluw. Beide soorten zijn niet waargenomen tijdens het veldbezoek, maar zijn wel bekend uit de directe
omgeving van het plangebied (Quickscanhulp.nl). Mogelijk vormt het plangebied ook een klein onderdeel van het foerageergebied van vogels met jaarrond beschermde nesten als huismus.
In het plangebied kan een aantal algemene vogelsoorten tot broeden komen, zoals merel en vink.
Nesten van deze soorten zijn niet jaarrond beschermd.
Het plangebied biedt geschikt leefgebied voor een aantal algemene grondgebonden zoogdiersoorten, zoals egel, huisspitsmuis en veldmuis. Voor de te verwachten algemene soorten geldt in de provincie Drenthe een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. Uit
de directe omgeving van het plangebied is het voorkomen van de niet-vrijgestelde boommarter, eekhoorn, steenmarter, waterspitsmuis, bever en otter bekend (Quickscanhulp.nl). De bomen in het
plangebied zijn vanwege de geringe omvang ongeschikt als vaste verblijfplaats voor boommarter en
eekhoorn. Beide soorten worden in de bossen in de nabije omgeving verwacht, deze soorten zullen
het plangebied hooguit incidenteel doorkruisen. Uitwerpselen of andere aanwijzingen, zoals prooiresten, die duiden op het voorkomen van steenmarter in het plangebied zijn niet aangetroffen.
Steenmarter is hooguit incidenteel foeragerend in het plangebied te verwachten. Geschikt leefgebied
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voor waterspitsmuis, bever, otter en andere niet-vrijgestelde grondgebonden zoogdieren ontbreekt
in het plangebied. Deze soorten zijn zodoende niet in het plangebied te verwachten.
Het plangebied biedt geschikt leefgebied voor algemene amfibieënsoorten als bruine kikker en gewone pad. Niet-vrijgestelde amfibieënsoorten bekend uit de directe omgeving van het plangebied zijn
alpenwatersalamander, boomkikker, heikikker en poelkikker (Quickscanhulp.nl). De vijver in het plangebied biedt geschikt voortplantingswater voor alpenwatersalamander. Het plangebied biedt geen
geschikt habitat voor heikikker en poelkikker, onder andere doordat heide ontbreekt en de vijver
dicht begroeid is. Boomkikker is zeer kritisch wat betreft habitat, ook voor deze soort ontbreekt geschikt habitat. Daarnaast komt de soort van nature niet voor in Drenthe, te verwachten is dat deze in
de nabije omgeving van het plangebied is uitgezet.
Geschikt leefgebied voor beschermde soorten uit de soortgroepen reptielen, vissen en ongewervelden is gezien de inrichting niet aanwezig in het plangebied. Zo ontbreekt geschikt biotoop voor grote
modderkruiper (Quickscanhulp.nl), zoals oppervlaktewater van voldoende omvang . Voor ringslang
(Quickscanhulp.nl) ontbreken snel opwarmende zonplekken en voortplantingsplaatsen als een broeihoop. De eveneens uit de omgeving bekende gevlekte witsnuitlibel (Quickscanhulp.nl) is afhankelijk
van oppervlaktewater dat niet volledig begroeid is.
TOETSING
Bij de sloop van de bebouwing kan niet worden uitgesloten dat verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan. Om hierover zekerheid te krijgen, moet aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van
verblijfplaatsen van vleermuizen in de woning en in de schuur worden uitgevoerd. Aan de hand van
dit aanvullende onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd.
Het kan niet worden uitgesloten dat nesten van huismus en gierzwaluw zich onder het dak van de
woning bevinden. Nesten van huismus en gierzwaluw zijn jaarrond beschermd, ook als deze tijdelijk
niet in gebruik zijn. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen of huismus- en gierzwaluwnesten in
de woning aanwezig zijn. Op basis van het nader onderzoek kan worden bepaald of negatieve effecten op beide soorten optreden en of een ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd.
Een klein deel van het potentiële foerageergebied van vleermuizen en vogels met jaarrond beschermde nesten zal door de uitvoering van de werkzaamheden verloren gaan. Het plangebied zal
echter niet volledig ongeschikt worden. Zo blijft zo veel mogelijk opgaande begroeiing behouden en
zullen er ook in de nieuwe situatie naast bebouwing tuinen komen. Bovendien is in de omgeving van
het plangebied ruim voldoende alternatief en deels hoogwaardiger foerageergebied aanwezig. Nega-
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tieve effecten op vleermuizen en vogels met jaarrond beschermde nesten door verlies van foerageergebied kunnen dan ook worden uitgesloten.
Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik zijnde nesten
van meer algemeen voorkomende vogels worden verstoord of vernietigd. Dit is bij wet verboden.
Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de
planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht
de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli
duurt.
Als de vijver behouden blijft zijn geen negatieve effecten op alpenwatersalamander te verwachten,
potentieel voortplantingswater en leefgebied blijft dan behouden. Mochten er werkzaamheden aan
de vijver plaatsvinden, zoals verdiepen of dempen, dan kan niet worden uitgesloten dat negatieve
effecten op alpenwatersalamander plaatsvinden. In het laatste geval is nader onderzoek nodig om
vast te stellen of alpenwatersalamander in de vijver voorkomt. Negatieve effecten op andere beschermde niet-vrijgestelde amfibieënsoorten kunnen worden uitgesloten doordat deze soorten niet
in het plangebied zijn te verwachten.
Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- en zoogdiersoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood.
De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Drenthe. Voor deze soorten hoeft
geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.
Met de uitvoering van de plannen zal een klein deel van potentieel foerageergebied van steenmarter
verloren gaan. Het plangebied zal echter niet volledig ongeschikt worden en bovendien is in de directe omgeving van het plangebied ruim voldoende en deels hoogwaardiger foerageergebied aanwezig.
Het plan zal dan ook geen negatieve effecten hebben op steenmarter. Ook voor andere beschermde
en niet-vrijgestelde zoogdierensoorten geldt dat negatieve effecten als gevolg van de ontwikkelingen
kunnen worden uitgesloten.
Voor de soortgroepen planten, reptielen, vissen en ongewervelden kunnen negatieve effecten op in
het kader van de Wnb beschermde soorten worden uitgesloten doordat het plangebied geen geschikt biotoop vormt voor deze soorten.
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van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.
WET NATUURBESCHERMING
In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de Natura 2000gebieden, die een internationale bescherming genieten. Plannen en projecten met negatieve effecten
op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent.
Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de
natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.
NATUURNETWERK NEDERLAND
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN - voormalig Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhangend
netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de
basis voor het natuurbeleid. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming
van het NNN. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van het NNN is voor provincie Drenthe uitgewerkt in de Omgevingsvisie Drenthe en de bijbehorende Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. Het NNN in Drenthe kent geen externe werking.
INVENTARISATIE
In het kader van de Wnb beschermde gebieden liggen op geruime afstand van het plangebied. Het
meest nabij gelegen beschermde gebied betreft het Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied dat op
een afstand van ruim 2,5 kilometer ten zuidoosten van het plangebied ligt. Het Natura 2000-gebied
Zuidlaardermeergebied ligt op een afstand van circa 5 kilometer ten oosten van het plangebied. Het
meest nabijgelegen in het kader van het NNN beschermd gebied ligt op een afstand van circa 160
meter ten oosten van het plangebied.
TOETSING
Gezien de terreinomstandigheden, de afstand tot beschermde gebieden, de inrichting van het tussenliggende gebied en de aard van de ontwikkeling, zijn met betrekking tot het voorgenomen plan
geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en het NNN te verwachten.
Deze inventarisatie geeft geen aanleiding voor een voortoets in het kader van de Wnb en is niet in
strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.
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Conclusie
Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandigheden en de aard van de ontwikkeling een nog onvoldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan.
Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat aanvullend onderzoek naar vleermuizen
(waaronder laatvlieger), huismus en gierzwaluw in het kader van de Wnb noodzakelijk is. Aan de
hand van het nader onderzoek kan bepaald worden of het aanvragen van een ontheffing van de Wnb
nodig is. Daarnaast dient bij uitvoering van het plan rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels.
Als werkzaamheden aan de vijver plaatsvinden is naast bovengenoemde soorten aanvullend onderzoek naar alpenwatersalamender in het kader van de Wnb noodzakelijk.
Een nadere analyse in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid is niet noodzakelijk. Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Wnb nodig. De ontwikkeling is daarnaast op het punt van provinciaal ruimtelijk
natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.
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datum
18-7-2019
dossiercode 20190718-33-21019

STANDAARD WATERPARAGRAAF - wateradvies

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Vosbergerlaan 20 te Eelde door gebruik te maken van de digitale
watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Korte procedure van de watertoets is
doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's een standaard wateradvies afgeeft in de vorm van deze standaard waterparagraaf.

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets in het niet noodzakelijk het waterschap te betrekken, als er met de opmerkingen
gemaakt in dit document rekening zal worden gehouden tijdens de verdere uitwerking van dit plan.

Bij eventuele aanpassingen van het plan die van invloed zijn op de waterhuishouding moet met het waterschap overlegd worden. Mogelijk
zijn de aanpassingen reden om voor het aangepaste plan nogmaals de Digitale watertoets uit te voeren.

PLAN: Vosbergerlaan 20 te Eelde
-----------------------------------------------------------------------------------------------Algemene projectgegevens:

Projectomschrijving:
Het voornemen bestaat om de huidige woning te slopen en gedeeltelijk op dezelfde locatie twee woningen terug te bouwen.

Oppervlakte plangebied: 1594 m2
Toename verharding in plangebied: {verhardingtoename} m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aanvrager / initiatiefnemer:
Naam:
Organisatie: Bügel Hajema
Postadres: Vaart NZ 48-50
PC/plaats: 9401 GN Assen
Telefoon:
E-mail:
@bugelhajema.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------Gemeente Tynaarlo

Contactpersoon E. Zijlstra
Telefoon: 0592 - 266662
E-mail: e.zijlstra@tynaarlo.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------Waterschap

Beleidsmedewerker Planvorming
T (0598)

@hunzeenaas.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------Geachte

Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar. Regenbuien worden extremer. Er valt in een korte
periode meer regen, maar ook nattere winters en drogere zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel, waardoor waterafvoer
naar zee minder eenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op sommige plaatsen in ons beheergebied hebben we te maken met
bodemdaling. Ook bij ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te houden. Gevolgen van extreme neerslag- gebeurtenissen mogen
geen wateroverlast veroorzaken, er moet voldoende water zijn ingeval van lange perioden met droogte en het watersysteem dient voldoende
veilig te zijn.

Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen worden afgestemd met o.a. de waterschappen.
Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en Aa's het proces van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het
om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Hunze en Aa's beoordeelt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en
geeft een wateradvies.

Waterparagraaf
In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met waterschap Hunze en Aa's. De wijze waarop de
aanvrager het waterschap informeert over ruimtelijke plannen en om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de
waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden beschreven.
Het wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen.

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze
en in criteria die betrekking hebben op de inrichting van een ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen zowel de
huidige- als toekomstige relevante thema's worden beschreven. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de thema's die in de
waterparagraaf kunnen worden meegenomen: veiligheid, wateroverlast, afvalwater & riolering, grondwater & ontwatering, peilen &
drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting watersysteem, natuur & ecologie en bodemdaling.

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden. Het waterschap streeft er naar om de
ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal te houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen worden, worden in
de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven advies wordt wel verwezen naar de regelstellende instrumenten zoals, de
Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, peilbesluit, gemeentelijke
verordening, watervergunning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema wateroverlast

Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet nu, maar ook op de lange termijn, goed
functioneren. Het watersysteem moet zodanig zijn dat de inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige veranderingen zoals
klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit is gebaseerd op het principe van niet-afwentelen
zowel bestuurlijk, financieel en geografisch, in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn landelijke werknormen (Nationaal Bestuursakkoord
Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat hierbij om wateroverlast, die ontstaat door inundatie vanuit oppervlaktewater als gevolg van
lokale neerslag. De normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt.

Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar)
grasland 5% 1/10
akkerbouw 1% 1/25
hoogwaardige land- en tuinbouw 1% 1/50
glastuinbouwgebied 1% 1/50
bebouwd gebied 0% 1/100
Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op basis van de middenvariant van het klimaatscenario 2050 van het KNMI (klimaatscenario G).

In open water in stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is afhankelijk van het oppervlak open water en de maximale
toelaatbare peilstijging. In een situatie T=10 (T= herhalingstijd in jaren) wordt een geoorloofde peilstijging van 0,40 meter gehanteerd en
ingeval van een T=100 (inclusief13% klimaatverandering) is dat afhankelijk van de laagst gelegen gronden in het stedelijk gebied, 0% van
het bebouwd gebied mag inunderen. Hierbij moet opgemerkt worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere
norm (nm. de norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het bebouwd gebied. Bepaalde gebieden kunnen zelfs
aangewezen worden voor de tijdelijke opvang van water.

Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard oppervlak niet resulteren in een extra belasting van het
watersysteem, er moet waterneutraal gebouwd worden. Dit houdt in dat de initiatiefnemer voldoende maatregelen neemt om de versnelde
waterafvoer, te compenseren. De initiatiefnemers van de uitbreiding van het verhard oppervlak moeten er voor zorgen dat ze voldoende
compenserende maatregelen nemen.

Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak te compenseren, wordt gebruik gemaakt van de
regenduurlijnmethode. Met deze methode kan op basis van het oppervlak open water, de maximale peilstijging, de afvoernorm bij
maatgevende afvoer, maatgevende buien en het maatgevende klimaatscenario op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt worden hoeveel
extra waterberging vereist is.

Voor stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89 mm in 24 uur opgevangen moet kunnen worden zonder dat de
inundatienorm en de toegestane gebiedsafvoer wordt overschreden.

Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra waterberging gerealiseerd moet worden in het
plangebied. In het definitieve wateradvies van het waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor de benodigde extra berging.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema afvalwater & riolering

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningplicht of meldingsplicht op grond van de
Waterwet.

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht op grond van het besluit
Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van Meldpunt Bodemkwaliteit.
Informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet module.
Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. In een
groot deel van het bestaand stedelijk gebied wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een gemengd rioolstelsel. Via het
gemengde stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door het
hemelwater gescheiden te houden van het afvalwater wordt het hemelwater niet vervuild en kan dit schone water behouden blijven voor het
watersysteem. Ook is een vermindering van het volume afvalwater gunstig voor de capaciteit van de bestaande riolering,
transportvoorzieningen en de RWZI. Het vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren in een versnelde afvoer en het
hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd voordat het in het oppervlaktewatersysteem terecht komt.

Verontreiniging voorkomen
De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door het hanteren van de beleidsuitgangspunten in het
landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens de trits voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte
maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende materialen in aanraking en blijft het zo schoon
mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling van deze zorgplicht is het gebruik van de beste beschikbare technieken. Alternatieve maatregelen
zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen aantoonbaar hetzelfde effect opleveren. Op grond van de huidige wet- en regelgeving is het niet
de bedoeling om de zorgplicht volledig af te kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht.

Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn:
Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, koper en lood gebruiken. Alternatieven gebruiken
heeft de voorkeur. De nationale pakketten duurzaam bouwen geven handvaten voor alternatieven;
● Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of mogelijkheid bieden of de verplichting in de apv opnemen om hondenpoep op te ruimen;
● Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor burgers en op publieksintensieve locaties als pleinen en
markten om zwerfvuil te voorkomen;
● Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de apv om menging van autowaswater met hemelwater te voorkomen;
● De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans krijgt. Hiermee kan het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen op verhardingen worden voorkomen of beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in stedelijk gebied"
gaat hierop in. Als de middelen toch gebruikt worden, dan moet de gebruiker maatregelen treffen om contact met hemelwater zoveel
mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de methode voor Duurzaam Onkruidbeheer (DOB-methode);
● Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen.
● Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk knoeien met stoffen;
● Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of beperken;
● Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie te beperken of te voorkomen;
● Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat. Gebruik middelen, die zo milieuvriendelijk
mogelijk zijn.
●

Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van dat
oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing van hemelwater passen binnen de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen voor het
oppervlaktewaterlichaam of de functies van het gebied. Lozen op een oppervlaktewaterlichaam zonder één van de hierna aangegeven
specifieke functies heeft de voorkeur boven lozen op een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam.

Kwetsbaar water
Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen afvalwaterlozingen toe:
●
●
●
●
●
●

met de functie zwemwater;
met de functie drinkwater;
met de functie natuur(waarde);
met de functie viswater;
in een ecologisch gevoelig gebied;
met een geringe doorstroming.

Landelijk beleid
Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende
stoffen, geeft de huidige Europese en landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en handhavingsbeleid van
waterschap Hunze en Aa's het kader aan.

Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om het hemelwater af te voeren. Hemelwater mag
alleen op het vuilwaterriool worden geloosd als de lozer het hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het openbaar
regenwaterstelsel, een oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Lozingen op de
riolering vallen onder de bevoegdheid van de gemeente.
Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven gelden aanvullende voorschriften voor de
toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In het Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd hemelwater
dat rechtstreeks afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater (=erfafspoeling). Bij de inrichting van het plan moet rekeningen
worden gehouden met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor het Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij het waterschap.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema grondwater & ontwatering

Taken en verantwoordelijkheid
Ten aanzien van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger, gemeente en waterschap. Perceeleigenaren zijn
zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel, voor zover deze problemen niet
aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur (overheid of particulier).
Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen om structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover gemeentelijke
maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het waterschap is om maatregelen te nemen. Maatregelen
die een gemeente kan nemen zijn het aanleggen van drainage , ontwateringssloten of hemelwaterriolering (grondwater mag niet geloosd
worden op vuilwaterriolering).
Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat vooral uit toetsing, advies en vergunningverlening
voor kleine onttrekkingen.

Grondwater ordenend
Het functioneren van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen worden in de locatiekeuze en de inrichting van
plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden is het uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in nadelige
gevolgen voor andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het oppervlaktewaterpeil niet gewijzigd kan worden of dat er daarvoor of
daardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om grondwateroverlast in het plangebied te voorkomen.

Wateroverlast
Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm van water in de kruipruimte. Te lage
grondwaterstanden daarentegen resulteren in verdroging. Het verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan
problemen geven wanneer er sprake is van houten funderingen en funderingen op klei. Zijn die aanwezig dan mogen de gemiddeld laagste
grondwaterstanden (GLG) niet verder worden overschreden (niet nog lager worden). Ook de aanwezigheid van oude bomen verdient
aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de ontwateringsdiepte snel en drastisch worden veranderd en verder verlaagd worden dan 1
m minus maaiveld. Oude bomen kunnen hun wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het grondwater. Tevens kunnen
natuurgebieden in en rond het plangebied negatief beïnvloed worden wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk
bij elk inrichtingsplan samen met het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te stellen wat de huidige en gewenste
grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een nadelige beïnvloeding van de omgeving.

Normen
Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende
typen grondgebruik gelden bij een halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 à 15 keer per jaar wordt overschreden) de volgende
ontwateringsadviezen.
Advies ontwateringsdiepte grondgebruik:
- Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer;
- Woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer;
- Drijvende woningen: geen ontwateringseis;
- Woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag niet verlagen en de paalkoppen moeten onder de

gemiddeld laagste grondwaterstanden blijven;
- Gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg;
- Gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg;
- Gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m onder as van de weg;
- Gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld;
- Industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld.

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het technisch ontwerp hier op afgestemd worden.
Technische aspecten die van invloed zijn op de grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en
draindiepten. Als de gewenste grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in peilen, waterlopen en drainage of omdat aanpassing
van de grondwaterstanden niet gewenst is door de negatieve beïnvloeding van de omgeving, bieden maatregelen als ophoging van het
maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste functie wellicht een oplossing. Door creatief te
zoeken naar van nature geschikte locaties dan wel aangepaste inrichtingsvormen (partieel ophogen van wegen en woningen, of minder
gangbare vormen van woningen, wegen en tuinen) moet gestreefd worden naar een inrichting tegen de laagste maatschappelijke kosten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging

Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste grondwaterstand voor de verschillende functies en
belangen. Het waterschap stelt voor het gehele beheersgebied peilbesluiten op waarin de te hanteren oppervlaktewater peilen worden
vastgelegd. Een wijziging van een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen, uitgangspunt hierbij is dat de peilwijziging niet mag
resulteren in nadelige gevolgen voor andere gebieden als gevolg van de door de peilwijziging opgetreden wijziging in de grondwaterstand.
Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een peilbesluit.

Het gewenste peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het gewenste grondwaterregime (GGOR).
Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het vastgestelde oppervlaktewaterpeil of het streefpeil
ligt. Voor bebouwd gebied hanteert het waterschap voor het straatpeil een droogleggingsnorm van 1 meter en voor het bouwpeil (= vloerpeil
van de begane grond) een norm van 1,30 meter. Deze droogleggingsnormen gelden bij het zomerstreefpeil.

Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil toelaatbaar. Conform de landelijke werknormen mag in
een situatie die 1/100 per jaar (inclusief 13% klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0% inunderen, de toelaatbare peilstijging is
in dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras
voorkomt waarop een lagere inundatienorm van toepassing is dan het bebouwd gebied.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema inrichting watersysteem

Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende infrastructuur ligt bij waterschap, gemeente of derden. Het
waterschap Hunze en Aa's streeft ernaar om het hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aan- en afvoer van water in

eigendom, beheer en onderhoud te hebben.
Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot. Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de
detailwaterbeheersing en zijn meestal in eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening van het
waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond.
Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potentiële bergingsruimte van oppervlaktewater af. Het dempen van sloten veroorzaakt
hogere grondwaterstanden. In dit kader is een beleidsregel vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten en overige
sloten verbiedt. Het is onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen en schouwsloten te veranderen. Het dempen van sloten is
alleen mogelijk onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de beleidsregel Dempingen.
De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de
Waterwet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema inrichting natuur en ecologie

Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en ecologie. Van groot belang is het voorkomen van
stilstaand water. In wateren met onvoldoende doorstroom mogelijkheden kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan als vissterfte, blauwalg
en de opeenhoping van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met mogelijkheid voor doorspoelen en moet stilstaand
water in watergangen voorkomen worden.
Tevens is een goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en oeverplanten zich in voldoende mate kunnen vestigen
en ontwikkelen. Ruimte voor natuurvriendelijke oevers met geleidelijke overgangen van nat naar droog is van groot belang voor het
ecologisch functioneren van het watersysteem en het bieden van voldoende migratiemogelijkheden en leef- en foerageergebieden voor
planten en dieren.
Naast de inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat voor de natuur. Tijdens de voorbereiding van
plannen moet ook nagedacht moeten worden over het uit te voeren toekomstig onderhoud en de daarbij behorende voorzieningen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's

Deze uitgangspuntennotitie is afgestemd op uw geselecteerd plangebied. Voor alle water gerelateerde onderwerpen die van toepassing zijn,
zijn adviezen opgenomen in dit document.

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het waterschap te blijven betrekken en rekening te houden
met de in dit document aangegeven adviezen. In de waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden op welke wijze omgegaan wordt
met de gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd raadplegen voor overleg en nadere uitleg. De uitgewerkte waterparagraaf
moet voorgelegd worden aan de beleidsmedewerker planvorming.
------------------------------------------------------------------------------------------------

www.dewatertoets.nl
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Samenvatting
In opdracht van BügelHajema Adviseurs bv is door De Steekproef bv plangebied
Vosbergerlaan 20 te Eelde, gemeente Tynaarlo, provincie Drenthe onderzocht (Figuur 1). De
aanleiding voor het onderzoek is de geplande sloop van de huidige woning en de bouw van
twee nieuwe woningen, waarbij het huidige perceel in tweeën zal worden gesplitst (Appendix
IV). De bodemingrepen betekenen een bedreiging voor mogelijk aanwezige archeologische
waarden. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op de
aanwezigheid van archeologische waarden.
In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een hoge tot
middelhoge kans op archeologische resten vanaf de steentijd. De hoge tot middelhoge
verwachtingswaarde hangt samen met de ligging van het plangebied op (de flank van) een
dekzandkop binnen beekdal en vennetjes/laagten.
Selectie-advies door
(senior KNA-archeoloog/prospector)
Op basis van de afwezigheid van een intact esdek, intacte bodemhorizonten, cultuurlagen
en archeologische indicatoren achten wij de kans op de aanwezigheid van archeologische
waarden in het plangebied Eelde, Vosbergerlaan 20 klein. Er zijn in het verleden en tijdens
het veldwerk geen archeologische vondsten in het plangebied en de directe omgeving
gedaan. Daarnaast is in het plangebied in alle boringen een verstoord/vergraven pakket in
de bovengrond aanwezig met een gemiddelde diepte van 60 centimeter beneden maaiveld.
Wij adviseren daarom geen archeologisch vervolgonderzoek voor het onderzochte terrein
aan de Vosbergerlaan 20 te Eelde.
Als bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden gedaan of
archeologische grondsporen worden aangetroffen, dan dient daarvan direct melding te
worden gemaakt bij de minister conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10 & 5.11. Wij
adviseren dit te doen bij de gemeente Tynaarlo.
Met betrekking tot de bevindingen van voorliggend onderzoek kan contact worden
opgenomen met de gemeente Tynaarlo: Gemeentelijk archeoloog,
E-mail:
@tynaarlo.nl.

.

De gemeentelijk archeoloog van de gemeente Tynaarlo
, heeft op 07
oktober 2019 laten weten dat hij akkoord gaat met de conclusies van dit rapport en dat de
gemeente het selectie-advies overneemt: geen nader archeologisch onderzoek nodig.

Administratieve gegevens van het plangebied
Tabel 1. Eelde, Vosbergerlaan 20: administratieve gegevens
Provincie

Drenthe

Gemeente

Tynaarlo

Plaats

Eelde

Toponiem

Vosbergerlaan 20

Kaartblad

12B

Centrumcoördinaat onderzoeksgebied

234.625 / 573.494

Kadastrale perceelnummers

C1526

Oppervlakte van het onderzoeksgebied

Perceel:
Nieuwbouw:

Bestemmingsplan

Eelde – Paterswolde: dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 2
(NL.IMRO.1730.BVEeldePaterswolde-0401)

NAP-hoogte maaiveld

circa 3,1 meter +NAP

Huidig grondgebruik

Bebouwd, tuin

Soort onderzoek

bureauonderzoek & veldonderzoek (verkennende fase)

Opdrachtgever

Bügelhajema Adviseurs bv.
namens:

1474 m2
200 m2

Vosbergerlaan 20
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding en doel (KNA 4.1: LS01)
In opdracht Bügelhajema Adviseurs bv. is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de
Vosbergerlaan 20 te Eelde, gemeente Tynaarlo, provincie Drenthe (zie Figuur 1). De
aanleiding voor het onderzoek is de geplande sloop van de huidige woning en de bouw van
twee nieuwe woningen, waarbij het huidige perceel in tweeën zal worden gesplitst (Appendix
IV). De exacte diepte van de hiermee gepaarde bodemingrepen is nog niet precies bekend,
maar er wordt uitgegaan van een verstoringsdiepte van maximaal 1 meter beneden
maaiveld voor de aanleg van funderingen.
Op de bestemmingsplannen ligt het plangebied in een gebied met
dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 2 (Bestemmingsplan Eelde – Paterswolde, via
www.ruimtelijkeplannen.nl). Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het
oprichten van een bouwwerk groter dan 100 m2 en de bodemingrepen dieper gaan dan
0,3 m onder het maaiveld moet de aanvrager een onderzoek overleggen, waarin de
archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft voldoende is
vastgesteld.
Conform het beleid van de gemeente Tynaarlo is een archeologisch onderzoek
noodzakelijk omdat de oppervlakte van de bodemingrepen groter zal zijn dan 100 m2 en
dieper dan 0,30 meter beneden het maaiveld (zie Hoofdstuk 2.1). De ingrepen betekenen
een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische waarden. Het doel van het
onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op de aanwezigheid van deze archeologische
waarden.
Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek door middel van
boringen (verkennende fase). Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een
archeologisch verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare fysischgeografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het
veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst. Het doel van het veldonderzoek is het
bepalen van de gaafheid van de bodem (verkennende fase) en het vaststellen of eventueel
aanwezige archeologische waarden goed bewaard aanwezig kunnen zijn. Hierbij wordt
gekeken naar de bodemopbouw, de mate waarin deze intact is, of een esdek aanwezig is en
naar het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals aardewerk, metalen voorwerpen,
bouwmateriaal, hout, bot en houtskool.
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Figuur 1: Eelde, Vosbergerlaan 20: uitsnede van de topografische kaart. Het plangebied (rood) ligt
ten oosten van het centrum van Eelde. Bron: Opentopo.
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1.2 Locatie (KNA 4.1: LS01, LS02)
Het plangebied ligt ten oosten van de historische kern van Eelde en ten oosten van de
Vosbergerlaan in de gemeente Tynaarlo (Figuren 1, 2 en 3). Ten oosten van het plangebied
ligt de begraafplaats: 'De Duinen' en op circa 100 meter ten westen van het plangebied
bevindt zich het Sportpark VV Actief. In het plangebied (oppervlakte: 1474 m2) zal de
huidige woning worden gesloopt en zullen twee nieuwe woningen worden gebouwd, elk met
een grondoppervlak van circa 100 m2 (Figuur 4). Van de huidige woning is de
verstoringsdiepte niet bekend. Er is geen kelder aanwezig en de kruipruimte is zeer ondiep
aangelegd. Verder bestaat de fundering uit stenen pilaren (stiepen). In de nieuwe situatie zal
het perceel worden gesplitst in twee percelen van gelijke breedten. De nieuwe woningen zijn
gepland op circa 20 meter afstand van de Vosbergerlaan (Appendix IV). De verstoringsdiepte
ten behoeve van de funderingen van de nieuwe woningen zal circa 1 meter beneden
maaiveld bedragen.
Volgens het Kabels en Leidingen InformatieCentrum (KLIC) lopen er meerdere kabels
en leidingen door het plangebied (KLIC-melding: 19G474786; Figuur 2). Voor een
overzicht van de administratieve gegevens wordt verwezen naar Tabel 1.

Figuur 2.

Eelde, Vosbergerlaan 20: luchtfoto van het plangebied met de ligging van kabels en
leidingen (KLIC-melding: 19G474786). Bron: Publieke Dienstverlening op de Kaart.
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Figuur 3. Eelde, Vosbergerlaan 20: Foto van het terrein tijdens het veldonderzoek.

Figuur 4. Eelde, Vosbergerlaan 20: De locatie van de geplande nieuwbouw in het plangebied
(rood omlijnd; bron: pdok.nl).

4

2. Bureauonderzoek (KNA 4.1: LS06)
2.1 Bronnen
Tijdens het bureauonderzoek is de bestaande relevante kennis van het plangebied
verzameld. De gebruikte bronnen voor het onderzoek staan aan het eind van dit rapport.
Eén van de bronnen is ARCHIS 3, het archeologisch registratie- en informatiesysteem van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze databank is toegankelijk voor organisaties
die werkzaam zijn in de archeologie. Het bevat een GIS-systeem waarin onder meer een
archeologische kaart en aardkundige kaarten geraadpleegd kunnen worden. Een andere
bron is Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), een dienst van de overheid met opendatasets van actuele geo-informatie.
2.2 Fysische geografie (KNA 4.1: LS04)
Eelde ligt op de keileemrug die noordnoordwest-zuidzuidoost loopt van Eelde tot Tynaarlo
(de Rug van Tynaarlo). Op het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2) is de zone met
de stuwwal, goed zichtbaar. Het plangebied ligt op de oostelijke flank van deze rug. Het
maaiveld in het plangebied ligt ongeveer op 3 meter boven NAP (Figuur 5).

Figuur 5.

Eelde, Vosbergerlaan 20: Uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2). Het
plangebied is rood omlijnd, bij de witte pijl (bron:pdok.nl).
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De geologische ondergrond in het plangebied is grotendeels bepaald door de invloed van
de voorlaatste ijstijd: het Saalien (circa 240.000 – 125.000 jaar geleden). Tijdens deze
ijstijd is het reliëf van de gemeente Tynaarlo gevormd (Buesink et al. 2011). In deze periode
is het noordelijke deel van Nederland bedekt met landijs. Dit ijspakket stuwde aan de rand
van de ijslobben oudere grofzandige en grindrijke afzettingen op tot stuwwallen en andere
delen van het landschap werden door het landijs uitgeslepen. Het ijs had een minimale dikte
van 225 m (Berendsen 1998). Een deel van de Hondsrug is als stuwwal gevormd. Langs en
onder de ijslobben werd sediment (keileem en morenen) verplaatst dat door uitsmelting en
smeltwater weer werd afgezet. Door stromingen van smeltwater onder het landijs werden
erosieve dalen gevormd. In de gemeente Tynaarlo stromen in deze dalen de huidige beken.
Op plekken waar het landschap niet door het smeltwater is uitgesleten, zijn ruggen zichtbaar
met hierop keileem. Deze worden subglaciale ruggen genoemd en de dalen: megaflutes
(Berendsen 2000). In de omgeving van het plangebied komen vier ruggen voor die allemaal
zuidzuidoost – noordnoordwest georiënteerd zijn. De meest oostelijk gelegen rug is de
Hondsrug (ter hoogte van Mid- en Zuidlaren). Een tweede rug ligt op de lijn van Eelde-YdeTynaarlo (de Rug van Tynaarlo). Een derde rug ligt op de lijn van Donderen-Bunne (De
Rolderrug) en een vierde loopt daar parallel aan: de Zeijerrug (Buesink et al. 2011).
In de laatste ijstijd, het Weichselien, is het landschap in Nederland veranderd doordat
door klimaatomstandigheden (koud en extreem droog) de ondergrond tot op grote diepte
permanent bevroren was (permafrost). In deze periode met het toentertijd heersende
toendraklimaat (poolwoestijn) was de ondergrond permanent bevroren en verdween alle
vegetatie. Door wind en waterstroompjes (gevoed door regen en sneeuwsmeltwater) trad
erosie op, was plantengroei vrijwel onmogelijk en had de wind vrij spel. Hierdoor werden op
de hellingen van de moreneruggen smeltwaterdalen gevormd. Onder invloed van
periglaciale condities werden laagtes omgeven door een randwal gevormd (zogenaamde
pingo's). Naast de laagten met randwal zijn er in de gemeente Tynaarlo ook laagtes zonder
randwal en zijn in het hoogveen van nature vennen aanwezig (Buesink et al. 2011).
In grote delen van Nederland werd het landschap afgedekt met een dik pakket zand:
het dekzand. Dit zand werd in de omgeving van het plangebied op de fluvioperiglaciale
smeltwaterafzettingen afgezet en tegen de randen van de moreneruggen. Binnen de
gemeente Tynaarlo zijn dekzandruggen, dekzandvlaktes en gordeldekzand aanwezig
(Buesink et al. 2011). Het dekzand behoort tot het Laagpakket van Wierden (Formatie van
Boxtel). Op de drogere delen van het dekzandlandschap zijn vaak (veld)podzolgronden
ontstaan. Deze worden gekenmerkt door een uitspoelingslaag (lichtgrijze E-horizont) en een
inspoelingslaag (bruine B-horizont). De B-horizont gaat vaak via een geelbruine
overgangslaag (de BC-horizont) over in het niet door bodemvorming beïnvloede gele zand
(de C-horizont). De top van het dekzand is het prehistorische landoppervlak geweest en
resten van bewoning en landgebruik uit deze periode worden dan ook vaak in de top van
het dekzand aangetroffen.
Op 1 kilometer ten noordwesten van het plangebied komen hoge zwarte
enkeerdgronden voor, bestaande uit grof zand. De landerijen met enkeerdgronden zijn
ontstaan doordat de gronden in de late middeleeuwen met mest en plaggen werden
opgehoogd, waardoor verrijkte bouwlanden ontstonden. Heideplaggen, grasplaggen en
bosstrooisel werden met de mest uit de potstal gebruikt als bemesting die op de akkers werd
opgebracht. Door de eeuwenlange bemesting van deze akkers ontstond een dikke humeuze
laag: een esdek/espakket (eerdgrond). Hiervan is sprake als de grond met de
humushoudende minerale bovengrond meer dan 50 centimeter bedraagt. In de gemeente
Tynaarlo liggen de essen op de moreneruggen (Buesink et al. 2011).
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Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied op grondmorenewelvingen, hoofdzakelijk
ontstaan door glaciale processen (zie Figuur 6: classificatie geomorfologische kaart: L11;
bron: Archis 3). In het oosten van het plangebied komt een laagte met randwal (inclusief
pingo-restant) voor, die hoofdzakelijk ontstaan is tijdens een geologisch tijdperk met
periglaciale omstandigheden (zie Figuur 6: N21; bron: Archis 3). Aangrenzend met deze
zone met de laagte met randwal komt een dekzandrug voor die hoofdzakelijk ontstaan is
door eolische processen (zie Figuur 6: B53; bron: Archis 3). Verder gelegen van het
plangebied komen ijsstroomruggen ('megaflutes'; B14) voor, een laagte zonder randwal
(N51) en Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden of löss (M53).

Figuur 6.

Eelde, Vosbergerlaan 20: Uitsnede van de geomorfologische kaart. Het plangebied is
rood omlijnd. Legenda: L11 = Grondmorenewelvingen; N21 = Laagte met randwal (incl.
pingo restant); B53 = Dekzandrug; N51 = Laagte zonder randwal; B14 =
ijsstroomrug, 'megaflute' en M53 = Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden of löss.
Bron: Archis 3.
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Op de bodemkaart is het plangebied ongekarteerd, vanwege de ligging van het plangebied
in de bebouwde kom van Eelde. In de omgeving van het plangebied komen
Laarpodzolgronden, Veldpodzolgronden en Loopodzolgronden voor met lemig fijn zand
(Figuur 7: classificatie bodemkaart, respectievelijk: cHn23, Hn23 en cY23; bron: Archis 3)
met grondwatertrap VI: gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen hoger dan 40 centimeter
en lager dan 80 centimeter; en gemiddeld laagste grondwaterstand hoger dan 120
centimeter onder het maaiveld. Verder gelegen richting het noordwesten komen
Koopveengronden voor, op zand, beginnend ondieper dan 120 centimeter (Figuur 7:
classificatie bodemkaart: hVz; bron: Archis 3).
Het is verder bekend dat de top van de pleistocene oppervlakte ter hoogte van het
plangebied zich tussen 0 en 10 meter boven het NAP, vrijwel direct aan de oppervlakte
bevindt.

Figuur 7.

Eelde, Vosbergerlaan 20: Uitsnede van de bodemkaart. Het plangebied is rood omlijnd.
Legenda: cHn23 = Laarpodzolgronden; Hn23 = Veldpodzolgronden; cY23 =
Loopodzolgronden en hVz = Koopveengronden. Bron: Archis 3.
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Op de paleogeografische reconstructies van 9000 vC, 5500 vC, 2750 vC en 1500 vC is de
natuurlijke bodemopbouw van het plangebied goed te volgen (zie Figuur 8; Vos en De Vries
2013). Op de reconstructie van 9000 vC ligt het plangebied ten oosten van glaciale
afzettingen met stuwwallen (oranje ingevuld) in een dekzandlandschap (geel ingevuld) met
ten oosten daarvan een beekdal (grijze zone). Rond 5500 vC en 2750 vC blijft het
plangebied deel uitmaken van een dekzandlandschap (geel ingevuld) en vanaf 1500 vC
heeft in de dalvormige laagten ten zuiden van het plangebied en ten noorden van het
plangebied veengroei plaatsgevonden (bruin ingevuld). Het plangebied blijft liggen in een
dekzandlandschap.

Figuur 8.

Eelde, Vosbergerlaan 20: Uitsnedes van vier paleogeografische kaarten van Nederland
(Vos en De Vries 2013). Geel = Dekzandlandschap; Oranje = Glaciaal
(stuwwallen, gestuwde keileemheuvel en ruggen); Grijs = Beekdal; Bruin =
veengebied en Groen = Kwelderafzettingen. Het plangebied is rood ingevuld.

9

2.3 Archeologie (KNA 4.1: LS04)
In het plangebied zijn geen archeologische waarden bekend in ARCHIS (Archeologisch
Informatiesysteem van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). Rondom het plangebied zijn in
het verleden wel onderzoeken verricht en vondsten gedaan. Een korte omschrijving van deze
archeologische waarde n in de omgeving van het plangebied staat in Tabel 2 en de ligging
is weergegeven in Figuur 9.
Op circa vierhonderd meter ten zuidoosten van het plangebied ligt een
Archeologische Monumenten Kaart (AMK) terrein van zeer hoge archeologische waarde,
beschermd (Figuur 9; AMK-terrein 484; zaakidentificatienummer: 2745255100). Het betreft
een grafheuvel uit het neolithicum en/of de bronstijd, gelegen op een zandrug in een
dekzandgebied op het Landgoed Vosbergen. De heuvel heeft een diameter van 15 meter en
een hoogte van circa 0,70 meter. Mogelijk is de grafheuvel in het verleden deels
opgegraven. Aan de zuidkant van de heuvel is een lichte vergraving zichtbaar.
Uit de omgeving van het plangebied, met een straal van 500 meter, staan drie
vondstmeldingen geregistreerd in Archis (Figuur 9). Een vondstnummer (2745255100) heeft
betrekking op een ophogingslaag van de grafheuvel (AMK-terrein 484).
Tijdens een archeologische begeleiding onder de Vosbergerlaan, ten zuiden van het
plangebied, zijn tijdens het graven van de rioolsleuf een aantal grondsporen waargenomen
en zijn archeologische vondsten gedaan (Figuur 9: 2301852100; Van den Bergh 2010;
Pruim & Hielkema 2010). Dit betreffen kuilen, een mogelijke paalkuil, een fragment
baksteen en een fragment steengoed aardewerk. De sporen zijn waarschijnlijk te dateren in
de nieuwe tijd. Ten noordoosten van het plangebied is een hielbijl gevonden uit de bronstijd
(3012384100).
Ten oosten van het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd waarbij geen
archeologische indicatoren zijn gevonden (Brouwer 2010; Figuur 9: 2280671100). In het
noordwestelijke deel van het onderzoeksterrein is een veentje aangetroffen, mogelijk een
restant van het Groote Veen. Op basis van dit onderzoek is geen vervolgonderzoek
geadviseerd (Brouwer 2010).
Aan de Zevenhuizerweg 19 is in 2009 een inventariserend archeologisch
veldonderzoek uitgevoerd (Postma-Saan 2009; Figuur 9: 2237206100). Tijdens dit
onderzoek zijn geen archeologische indicatoren gevonden. Het terrein is daarom
vrijgegeven. In 2010 is een archeologisch inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan de
Burgemeester J.G. Legroweg 29 te Eelde (Krol 2011; 2291160100 en 2291169100). Uit
het onderzoek bleek dat de bodem bestond uit bouwvoor op dekzand, waarvan in de meeste
boringen alleen een C-horizont aanwezig was en dat er geen archeologische indicatoren in
het plangebied zijn aangetroffen. Op basis daarvan is de locatie vrijgegeven (Krol 2011).
In de polder Lappenvoort te Eelde, ten oosten van het plangebied, is in 2003 in het
kader van de herinrichting van de benedenloop van de Drentse Aa een archeologisch
inventariserend veldonderzoek met sonderingen uitgevoerd (Figuur 9: 2068321100). Met
het onderzoek kon worden vastgesteld dat bij het plaggen van de bovenste 20 centimeter, de
zandkop niet zou worden geraakt en dat daarom een archeologische begeleiding voor dit
terrein niet noodzakelijk was (De Roller 2006).
Ten zuiden van het plangebied is in 2007 een inventariserend archeologisch
veldonderzoek uitgevoerd in plangebied Groote Veen in verband met de mogelijke bouw
van woningen (Bongers 2007; Figuur 9: 2174286100). In het plangebied zijn restanten
aanwezig van een podzolbodem, maar geen aanwijzingen voor archeologische grondsporen
(Bongers 2007). Op het westelijke deel van het esdek aan de Esweg in Eelde is in 2008 een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (Schrijer & Luinga 2010; Figuur 9: 2196748100). Tijdens
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dit onderzoek zijn grondsporen en artefacten gevonden, waaruit blijkt dat op het dekzand
onder de es in de ijzertijd en de Romeinse tijd boerderijen en bijgebouwen hebben gestaan.
Naar aanleiding van het proefsleuvenonderzoek werd een Definitief Archeologisch
onderzoek in de vorm van een vlakdekkende opgraving geadviseerd. Deze opgraving is in
2010 uitgevoerd (Tulp 2015; Figuur 9: 2205073100). Tijdens de opgraving is 5,5 hectare
onderzocht en zijn ruim 15.000 grondsporen gedocumenteerd en zijn 65.000 vondsten
gedaan. De meeste sporen en vondsten behoren tot de zogenaamde zwervende erven uit de
ijzertijd en met name Romeinse tijd (Tulp 2015). Er zijn 42 huisplattegronden opgegraven,
40 hutkommen, 20 schuren, 239 spiekerstructuren, 14 tot 16 waterputten, 29 drenkkuilen
en 23 afvalkuilen of drenkkuilen (Tulp 2015). Hoewel er wel stukken bewerkt vuursteen en
scherven aardewerk zijn gevonden, is er geen bewoning in het mesolithicum, neolithicum en
de bronstijd aangetoond voor plangebied Eelde, Groote Veen.

Figuur 9.

Eelde, Vosbergerlaan 20: Archeologische waarden in de omgeving van het plangebied.
De paarse terreinen staan op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); de gele
zones zijn eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken en de groene stippen zijn
locaties van archeologische vondsten. Het plangebied is rood omlijnd. Bron: Archis 3.
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Tabel 2. Eelde, Vosbergerlaan 20: Archeologische waarden in de omgeving van het plangebied;
voor de ligging zie Figuur 9.
Zaaknummer

Omschrijving

Datering

Grafheuvel (Landgoed Vosbergen)

Neolithicum en/of
bronstijd

2301852100

Fragment baksteen en steengoed.

nieuwe tijd

2745255100

Ophogingslaag, grafheuvel.

Neolithicum en/of
bronstijd

3012384100

Onbekende verwervingswijze, hielbijl.

midden/late bronstijd

AMK-terreinen
484
vondstmeldingen

onderzoeksmeldingen
2068321100

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van sonderingen, plangebied
Polder Lappenvoort. De Roller 2006.

2174286100

Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek: Groote Veen. Bongers 2007.

2196748100

Proefsleuvenonderzoek: Eelde, Groote Veen. Schrijer & Luinga 2010.

2205073100

Definitief Archeologisch Onderzoek: Eelde, Groote Veen. Tulp 2015.

2237206100

Inventariserend booronderzoek Eelde – Zevenhuizerweg 19. Geen vervolg geadviseerd.
Postma-Saan 2009.

2280671100

Inventariserend booronderzoek Eelde – De Duinen. Geen vervolg geadviseerd. Brouwer
2010.

2291160100
2291169100

Archeologisch bureau- en booronderzoek Eelde – AOC Terra. Geen vervolg geadviseerd.
Krol 2011.

2301852100

Archeologische begeleiding riolering. Van den Bergh 2010; Pruim & Hielkema 2010.
sporen en vondsten uit de nieuwe tijd.
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2.4 Historische geografie (KNA 4.1: LS03)
Vanaf ongeveer 1139 nC wordt de plaats Eelde ('Elde') genoemd in een oorkonde (bron:
www.tynaarlo.nl). In deze oorkonde wordt met name de kerk van Eelde genoemd. In de
dertiende eeuw komen meerdere namen in oorkonden voor die waarschijnlijk naar de plaats
Eelde verwijzen: 'Elethe' en 'Elede' (Gerding et al. 2010; Van Berkel & Samplonius 2007).
Het kaartbeeld uit de atlas van Huguenin uit 1819 – 1829 (Versfelt en Schroor 2005) geeft
hetzelfde weer als de Franse kaart van 1812: het plangebied ligt ten oosten van Eelde en
bestaat uit hoofdzakelijk bouwland op deze kaart (Figuur 10: wit). Ten noordwesten ligt een
bosgebied (Figuur 10: oranje). Door en in de omgeving van het plangebied zijn meerdere
veldwegen aanwezig.

Figuur 10: Eelde, Vosbergerlaan 20: Uitsnede van de atlas van Huguenin uit 1819 – 1829. Het
plangebied is globaal aangegeven met de rode ovaal. Met geel zijn de bosgebieden
aangegeven op de kaart. Groen is weiland, blauw gearceerd is moeras, bruingroen is
heide en wit is bouwland. Bron: Versfelt en Schroor 2005.

Op de kadastrale minuut uit 1832 bestaat het plangebied uit weiland met direct ten westen
de Vosbergerlaan (Figuur 11: licht groen). Het gebied ten westen van deze weg bestaat voor
een groot deel uit heide (Groote Veen). Ten oosten van het plangebied ligt bouwland en een
bosrijk gebied op deze kaart (bron: www.hisgis.nl). Het plangebied ligt ten oosten van Eelde,
ten zuiden van Lemferdinge met ten noordoosten: 't Huis De Duinen. Tijdens de Franse tijd
behoorde het tot Lemferdinge en is daarna afgesplitst. Als onderdeel van de nieuwe
landschap pelijke aanleg van Lemferdinge en De Duinen is later een vijver in het landgoed
gegraven. Later is een groot deel van het landgoed in gebruik genomen als begraafplaats.
Deze is nog steeds in gebruik. Het oorspronkelijke huis is in 1750 afgebroken en het huidige
huis is later in 1820 gebouwd. Het huidige aanzicht is ontstaan na een verbouwing in de
negentiende eeuw. Het kaartbeeld blijft vanaf 1832 gelijk tot en met de topografische kaart
uit 1900 (zie Figuur 12). Op de kaarten vanaf 1935 wordt aan de Vosbergerlaan, ook in het
plangebied, bebouwing weergegeven (Figuur 12).
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Figuur 11. Eelde, Vosbergerlaan 20: Digitale bewerking van de kadastrale minuutkaart uit 1832. De
kaart toont het gebied Eelde. Het plangebied is globaal aangegeven met de rode ovaal
(bron: www.hisgis.nl).
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Figuur 12. Eelde, Vosbergerlaan 20: Uitsnedes van topografische kaarten uit 1830, 1850, 1900,
1935, 1960 en 1980. Het plangebied is rood omlijnd. Bron: Topotijdreis.
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2.5 Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 4.1: LS05)
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Tynaarlo valt het plangebied in twee
legenda-eenheden: een gebied met dekzandkoppen binnen beekdal en vennetjes/laagten
(Figuur 13: paarse zone) en een gebied met een hoge tot middelhoge verwachting op basis
van landschap (Figuur 13: oranje zone). De beleidsregels daarvoor zijn gelijk aan die van
gebieden met een hoge tot middelhoge archeologische verwachting. Bij een aanvraag voor
een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 100 m2 en de
bodemingrepen dieper gaan dan 0,3 m onder het maaiveld moet de aanvrager een
onderzoek overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de
aanvraag betrekking heeft voldoende is vastgesteld.

Figuur 13. Eelde, Vosbergerlaan 20: Uitsnede van de Archeologische Beleidskaart van de gemeente
Tynaarlo. Het plangebied is globaal met de blauwe ovaal aangegeven. De paarse kleur
staat voor dekzandkoppen binnen beekdal en vennetjes/laagten en voor de oranje kleur
geldt een hoge tot middelhoge verwachting op basis van landschap.
Bron: Buesink et al. 2011.
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In het plangebied zijn geen archeologische waarden bekend in ARCHIS (Archeologisch
Informatiesysteem van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). In de omgeving van het
plangebied zijn in het verleden wel onderzoeken verricht en vondsten gedaan. Op circa
vierhonderd meter ten zuidoosten van het plangebied ligt een Archeologische Monumenten
Kaart (AMK) terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd (Hoofdstuk 2.3). Het
betreft een grafheuvel uit het neolithicum en/of de bronstijd, gelegen op een zandrug in een
dekzandgebied op het Landgoed Vosbergen. Uit de omgeving van het plangebied, staan
meerdere vondstmeldingen geregistreerd in Archis (Hoofdstuk 2.3). Tijdens een
archeologische begeleiding onder de Vosbergerlaan, ten zuiden van het plangebied, zijn
tijdens het graven van de rioolsleuf een aantal grondsporen waargenomen en zijn
archeologische vondsten gedaan uit de nieuwe tijd. Ten noordoosten van het plangebied is
een hielbijl gevonden uit de bronstijd.
Vanaf het maaiveld en in de diepere ondergrond, in en op het dekzand, kunnen in
het plangebied resten vanaf de steentijd aanwezig zijn. Vuursteenvindplaatsen van jagerverzamelaars uit het laat-paleolithicum en het mesolithicum liggen vaak op relatief hoog
gelegen delen van het dekzandlandschap in de nabijheid van water. Deze vindplaatsen
komen vooral voor op dekzandtoppen/dekzandruggen, onder het espakket, die voldoende
ontwaterd waren om de vorming van veldpodzolbodems mogelijk te maken. De gaafheid
van het podzolprofiel en de aanwezigheid van een intact pakket met esdek is een indicatie
voor de mate van verstoring in de bodem. Hoe meer de bodem verstoord is geraakt, des te
kleiner de kans op archeologische resten in situ. Indien het terrein in die periode droog
genoeg is geweest voor bewoning, kunnen er archeologische indicatoren in de boor worden
aangetroffen die wijzen op menselijke activiteiten. De kans dat archeologische sporen
kunnen worden waargenomen met boringen is klein. De indicatoren kunnen bestaan uit
verbrand en of bewerkt vuursteen, verbrand bot of houtskool (concentraties houtskool
kunnen wijzen op haardplaatsen). De top van het pleistocene zand bevindt zich ter hoogte
van het plangebied direct onder de bouwvoor/verstoringslaag, eventueel afgedekt door een
esdekpakket.
De (flanken van) dekzandkoppen zijn doorgaans aantrekkelijke plekken geweest voor
woon- of verblijfplaatsen en jachtkampen. Daarnaast kan het plangebied vanwege de
ligging op een dekzandkop binnen beekdal en vennetjes/laagten een zeer geschikte
bewoningsplek zijn geweest. Vanwege de ligging van het plangebied aan een beekdal en
vennetjes/laagten kunnen aan water gerelateerde archeologische resten goed bewaard zijn
gebleven. Het kan hierbij gaan om resten van tijdelijke jacht- en viskampen, steigers,
maritieme vaartuigen, houten bruggen en rituele deposities/offers (o.a. bijlen, bronzen
lanspunten en aardewerk), zogenaamde 'natte context vondsten'.
Vanaf het laat-neolithicum kunnen nederzettingssporen en sporen van landgebruik
worden verwacht. Deze complextypen kunnen samenhangen met sedentaire bewoning,
begraving en agrarische activiteiten (landbewerking). Vanaf de late middeleeuwen kan een
esdek/espakket (eerdgrond) worden verwacht. Dit pakket is een dikke humeuze laag /
humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 centimeter die ontstaan is door de
eeuwenlange bemesting van akkers tijdens het gebruik als landbouwgrond.
Verstoringen
Er worden verstoringen in het plangebied verwacht. Op het terrein is bebouwing aanwezig.
Verwacht wordt dat, in verband met de bouw van de huidige bebouwing delen van het
terrein recentelijk verstoord zijn geraakt. De omvang van deze verstoring (zowel de aard,
omvang en diepte) is nog onbekend. In de ondergrond zijn nabij de huidige bebouwing en
langs de wegen/paden meerdere kabels en leidingen aanwezig.
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Tabel 3. Eelde, Vosbergerlaan 20: specificatie archeologische verwachting.
datering:

steentijd

laat neolithicum – vroege
middeleeuwen

late middeleeuwen - nieuwe
tijd

complextype:

jachtkampen

nederzetting

nederzetting

omvang:

onbekend

onbekend

onbekend

diepteligging:

onder het plaggendek in de bovenste halve meter
oorspronkelijke podzolgrond
(vanaf circa 50 centimeter
beneden maaiveld)

direct onder de bouwvoor en
in het plaggendek

gaafheid en
conservering:

geen organische
conservering

onbekend

onbekend

locatie:

op zandruggen

hele terrein

hele terrein

uiterlijke
kenmerken:

jachtkampen, vuursteen,
houtskool/haardkuilen

cultuurlagen, fragmenten
aardewerk, natuursteen,
gebruiksvoorwerpen

cultuurlagen, fragmenten
aardewerk, natuursteen,
gebruiksvoorwerpen

mogelijke
verstoringen:

leidingen / bebouwing

ploegen, leidingen,
bebouwing

ploegen, leidingen,
bebouwing
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3. Veldonderzoek (KNA 4.1: VS05)
3.1 Methoden en technieken (KNA 4.1: VS01)
Het Inventariserend Archeologisch veldonderzoek (verkennende fase) is uitgevoerd op 19
september 2019. Er zijn zeven boringen uitgevoerd (zie Figuur 14). De boringen zijn
uitgevoerd met een edelmanboor van tien centimeter diameter (zie Figuur 15). De boringen
zijn gezet tot op een maximale diepte van 110 centimeter beneden maaiveld. De
opgeboorde monsters zijn beschreven en onderzocht door ze laagsgewijs af te snijden in de
boorkop. Op deze wijze is bepaald in welke mate de bodem intact is en wat de kans is op
archeologische lagen en/of grondsporen. Daarnaast zijn de diepte, lithologie en kleur
(m.b.v. Munsell) bepaald, alsmede alle overige bijzonderheden.
De opgeboorde grond is op een zeef met een maaswijdte van vier millimeter bekeken
op de aanwezigheid van archeologische indicatoren, zoals houtskool, bewerkt vuursteen en
scherven aardewerk.
De boringen zijn zo gelijk mogelijk verspreid over het terrein. Hierbij is rekening
gehouden met de bestaande bebouwing, kabels/leidingen, bomen en struiken. Hierdoor is
op het 0,15 hectare grote plangebied een boordichtheid bereikt van 47 boringen per
hectare.
De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode (ASB). De boorpunten zijn ingemeten en de RD-coördinaten zijn
bepaald met behulp van GPS. De hoogtes zijn bepaald met behulp van het Actueel
Hoogtebestand Nederland 3. De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de
Appendix II en Appendix III in de vorm van boorstaten en laagbeschrijvingen. Een
veldkartering kon op de locatie niet worden uitgevoerd omdat het terrein bebouwd is en in
gebruik is als tuin, grotendeels met gras. Tijdens het veldonderzoek is het verwachtingsmodel
zoals geformuleerd in hoofdstuk 2.5 getoetst.
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Figuur 14. Eelde, Vosbergerlaan 20: boorpuntenkaart. De genummerde punten zijn de locaties van
de boringen.
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3.2 Resultaten veldwerk (KNA 4.1: VS02, VS03)
In het plangebied met een oppervlakte van 1474 m2 zijn zeven boringen geplaatst (nummer
1 tot en met 7; zie Figuur 14 en Appendix II en III).
Bodem
De hoogte van het maaiveld varieert van 2,77 m boven NAP in het noordoostdeel (nabij
boringen 6 en 7) tot 3,10 m boven NAP in het westen (nabij boring 1 en 3; Figuur 14).
Tijdens het veldonderzoek is bovenin alle boringen een pakket vergraven/verrommeld
zand aangetroffen. Dit pakket bestaat uit bruingrijs tot grijsbruin, gevlekt, zwak siltig, matig
fijn zand met puin en plastic. Dit pakket is deels opgebracht met bouwzand en in het
verleden verstoord en vergraven, mogelijk met de bouw van de woning, het graven van
sleuven voor de kabels en leidingen en tijdens de inrichting van de tuin. De dikte van de
verstoringslaag loopt uiteen van 30 centimeter in boring 2 tot 90 centimeter in boring 6.
Onder het verstoorde pakket is in alle boringen dekzand waargenomen. Dit betreft de Chorizont en deze bestaat uit lichtgeelgrijs tot oranjegeel, zwak siltig, matig fijn zand met
ijzervlekken. In geen van de boringen is een intact, homogeen esdek gevonden, noch is een
intacte en/of restanten van een podzolbodem gevonden.
Archeologie
In geen van de geplaatste boringen zijn (relevante) archeologische indicatoren gevonden.
Het naboren met een megaboor van boring 4 en het zeven van het hiermee opgeboorde
zand, heeft geen vondsten opgeleverd die op de (voormalige) aanwezigheid van
archeologische grondsporen wijzen. Er zijn in de bodem geen intacte bodemhorizonten,
geen intact esdek, cultuurlagen of archeologische indicatoren aangetroffen.
Verstoringen
In alle boringen is een verstoord/vergraven pakket aanwezig in de bovengrond van het
plangebied. De gemiddelde dikte van deze laag is circa 60 centimeter. De zone van het
plangebied die het minst verstoord lijkt te zijn is nabij boring 2, in het centrale deel. In deze
boring reikt de verstoringslaag tot 30 centimeter beneden maaiveld. Het plangebied is het
diepst verstoord en vergraven nabij boring 3 en 6, tot op een diepte van respectievelijk 70
en 90 centimeter beneden maaiveld. Bij boring 6 is de boor gestuit op ondoordringbaar
puin, baksteenpuin. De boring is beëindigd op 90 centimeter beneden maaiveld.
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Figuur 15. Eelde, Vosbergerlaan 20: Afbeelding met links het plaatsen van Boring 4. Midden: de
opgeboorde grond uit Boring 3 met het verstoorde/vergraven, gevlekte pakket op een
diepte van circa 65 centimeter beneden maaiveld. Rechts: eveneens een verstoord pakket
in Boring 4.
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4. Conclusies en advies (KNA 4.1: VS07)
Op 19 september 2019 is voor een plangebied aan de Vosbergerlaan 20 te Eelde,
gemeente Tynaarlo, provincie Drenthe, een archeologisch bureau- en inventariserend
veldonderzoek, verkennende fase, uitgevoerd. De aanleiding voor het onderzoek is de
geplande sloop van de huidige woning en de bouw van twee nieuwe woningen, waarbij het
huidige perceel in tweeën zal worden gesplitst (Appendix IV). De exacte diepte van de
hiermee gepaarde bodemingrepen is nog onbekend, maar er wordt uitgegaan van een
verstoringsdiepte van maximaal 1 meter beneden maaiveld voor de aanleg van funderingen.
In totaal zijn er tijdens het onderzoek zeven boringen geplaatst.
Voorafgaand aan het veldwerk is een archeologisch bureauonderzoek met een
archeologisch verwachtingsmodel opgesteld (Hoofdstuk 2). Hieruit blijkt dat in het
plangebied vanaf het maaiveld en in de diepere ondergrond, in en op het dekzand, resten
vanaf de steentijd aanwezig kunnen zijn. De vindplaatsen kunnen vooral voorkomen op
dekzandkoppen, die voldoende ontwaterd waren om de vorming van veldpodzolbodems
mogelijk te maken. De gaafheid van het podzolprofiel en de aanwezigheid van een intact
pakket met esdek is een indicatie voor de mate van verstoring in de bodem. Hoe meer de
bodem verstoord is geraakt, des te kleiner de kans op archeologische resten in situ. Vanaf
het laat-neolithicum kunnen nederzettingssporen worden verwacht en sporen van
landgebruik. Vanaf de late middeleeuwen kan een esdek/espakket (eerdgrond) worden
verwacht. Dit pakket is een dikke humeuze laag / humushoudende minerale bovengrond
van meer dan 50 centimeter die ontstaan is door de eeuwenlange bemesting van akkers
tijdens het gebruik als landbouwgrond.
In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een hoge tot
middelhoge kans op archeologische resten vanaf de steentijd. De hoge tot middelhoge
verwachtingswaarde hangt samen met de ligging van het plangebied op (de flank van) een
dekzandkop binnen beekdal en vennetjes/laagten.
Bodem
In totaal zijn tijdens het veldonderzoek (verkennende fase) zeven boringen verricht. In
overeenstemming met wat verwacht werd op basis van het bureauonderzoek bestaat de
opbouw van het plangebied uit een geroerde/verstoorde laag op dekzandafzettingen. In
geen van de boringen is een intact, homogeen esdek gevonden, noch is een intacte
podzolbodem gevonden.
Archeologie
In geen van de geplaatste boringen zijn (relevante) archeologische indicatoren gevonden.
Het naboren met een megaboor van boring 4 en het zeven van het hiermee opgeboorde
zand, heeft geen vondsten opgeleverd die op de (voormalige) aanwezigheid van
archeologische grondsporen wijzen. Er zijn in de bodem geen intacte bodemhorizonten,
geen intact esdek, cultuurlagen of archeologische indicatoren aangetroffen.
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Verstoringen
In alle boringen is een verstoord/vergraven pakket aanwezig in de bovengrond van het
plangebied. De gemiddelde dikte van deze laag is circa 60 centimeter. De zone van het
plangebied die het minst verstoord lijkt te zijn is nabij boring 2, in het centrale deel. In deze
boring reikt de verstoringslaag tot 30 centimeter beneden maaiveld. Het plangebied is het
diepst verstoord en vergraven nabij boring 3 en 6, tot op een diepte van respectievelijk 70
en 90 centimeter beneden maaiveld. Bij boring 6 is de boor gestuit op ondoordringbaar
puin, waarschijnlijk baksteenpuin. De boring is beëindigd op 90 centimeter beneden
maaiveld.
Selectie-advies door
(senior KNA-archeoloog/prospector)
Op basis van de afwezigheid van een intact esdek, intacte bodemhorizonten, cultuurlagen
en archeologische indicatoren achten wij de kans op de aanwezigheid van archeologische
waarden in het plangebied Eelde, Vosbergerlaan 20 klein. Er zijn in het verleden en tijdens
het veldwerk geen archeologische vondsten in het plangebied en de directe omgeving
gedaan. Daarnaast is in het plangebied in alle boringen een verstoord/vergraven pakket in
de bovengrond aanwezig met een gemiddelde diepte van 60 centimeter beneden maaiveld.
Wij adviseren daarom geen archeologisch vervolgonderzoek voor het onderzochte terrein
aan de Vosbergerlaan 20 te Eelde.
Als bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden gedaan of
archeologische grondsporen worden aangetroffen, dan dient daarvan direct melding te
worden gemaakt bij de minister conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10 & 5.11. Wij
adviseren dit te doen bij de gemeente Tynaarlo.
Met betrekking tot de bevindingen van voorliggend onderzoek kan contact worden
opgenomen met de gemeente Tynaarlo: Gemeentelijk archeoloog,
E-mail:
@tynaarlo.nl.

.

De gemeentelijk archeoloog van de gemeente Tynaarlo
, heeft op 07
oktober 2019 laten weten dat hij akkoord gaat met de conclusies van dit rapport en dat de
gemeente het selectie-advies overneemt: geen nader archeologisch onderzoek nodig.
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Appendix I: Archeologische periodes
paleolithicum:
paleolithicum vroeg:
paleolithicum midden:
paleolithicum laat:
paleolithicum laat A:
paleolithicum laat B:

ijzertijd:
tot 300.000 BP
300.000 - 35.000 BP
35.000 BP - 8.800 vC
35.000 - 18.000 BP
18.000 BP - 8.800 vC

mesolithicum:
mesolithicum vroeg:
mesolithicum midden:
mesolithicum laat:

8.800 - 7.100 vC
7.100 - 6.450 vC
6.450 - 4.900 vC

neolithicum:
neolithicum vroeg:
neolithicum vroeg A:
neolithicum vroeg B:
neolithicum midden:
neolithicum midden A:
neolithicum midden B:
neolithicum laat:
neolithicum laat A:
neolithicum laat B:

5.300 - 4.200 vC
5.300 - 4.900 vC
4.900 - 4.200 vC
4.200 - 2.850 vC
4.200 - 3.400 vC
3.400 - 2.850 vC
2.850 - 2.000 vC
2.850 - 2.450 vC
2.450 - 2.000 vC

bronstijd:
bronstijd vroeg:
bronstijd midden:
bronstijd midden A:
bronstijd midden B:
bronstijd laat:

2.000 - 1.800 vC
1.800 - 1.100 vC
1.800 - 1.500 vC
1.500 - 1.100 vC
1.100 - 800 vC

pleistoceen:
elsterien
saalien
weichselien
holoceen:

2,5 miljoen - 10.000 BP
475.000 - 410.000 BP
200.000 - 130.000 BP
116.000 - 10.000 BP
10.000 - heden

vC
nC
BP

=
=
=

voor Christus
na Christus
before present; present = 1950

ijzertijd vroeg:
ijzertijd midden:
ijzertijd laat:
romeinse tijd:
romeinse
romeinse
romeinse
romeinse
romeinse
romeinse
romeinse
romeinse
romeinse

tijd vroeg:
tijd vroeg A:
tijd vroeg B:
tijd midden:
tijd midden A:
tijd midden B:
tijd laat:
tijd laat A:
tijd laat B:

middeleeuwen:
middeleeuwen
middeleeuwen
middeleeuwen
middeleeuwen
middeleeuwen
middeleeuwen
middeleeuwen
middeleeuwen
nieuwe tijd:
nieuwe tijd A:
nieuwe tijd B:
nieuwe tijd C:

vroeg:
vroeg A:
vroeg B:
vroeg C:
vroeg D:
laat:
laat A:
laat B:

800 - 500 vC
500 - 250 vC
250 - 12 vC
12 vC - 70 nC
12 vC - 25 nC
25 - 70 nC
70 - 270 nC
70 - 150 nC
150 - 270 nC
270 - 450 nC
270 - 350 nC
350 - 450 nC
450 - 1.050 nC
450 - 525 nC
525 - 725 nC
725 - 900 nC
900 - 1.050 nC
1.050 - 1.500 nC
1.050 - 1.250 nC
1.250 - 1.500 nC
1.500 - 1.650 nC
1.650 - 1.850 nC
1.850 – heden

Algemeen
Steentijd (tot 2000 vC)
De steentijd is opgedeeld in het paleolithicum, mesolithicum en neolithicum. Het paleolithicum
(oude steentijd) wordt vooral gekenmerkt door de ijstijden. Na het laatpaleolithicum verbetert
het klimaat. Vindplaatsen uit het late paleolithicum zijn vooral te herkennen aan concentraties
vondstmateriaal (bewerkt en/of verbrand vuursteen, houtskool) met weinig en moeilijk te
herkennen grondsporen zoals kuilen, paalgaten en houtskoolconcentraties die mogelijk wijzen
op haardplaatsen.
Vondsten uit het mesolithicum of midden steentijd, gekenmerkt door sporen en vondsten
van rondtrekkende jagers en verzamelaars, bestaan voornamelijk uit bewerkt vuursteen,
verbrande hazelnootdoppen en houtskoolfragmenten. Mesolithische grondsporen zijn vooral
oppervlakte-haarden en haardkuilen. In een natte omgeving kunnen ook werktuigen van gewei
of hout bewaard zijn gebleven. Voorbeelden hiervan zijn geweibijlen, bogen, visfuiken, etc.
In het neolithicum (nieuwe steentijd) werden dieren gehouden en in het neolithicum
werd eveneens akkerbouw bedreven. Grondsporen uit deze periode kunnen bestaan uit
paalgaten van bijvoorbeeld boerderijen, resten van beschoeiingen, greppels, (afval)kuilen en
haardplaatsen. Aardewerk komt in deze tijd voor, evenals bewerkt (vuur)steen en geslepen
bijlen.
Metaaltijden (2000-12 vC)
In de bronstijd en ijzertijd kwam bemesting en wisselbouw binnen de akkerbouw voor.
Sporen uit de bronstijd en ijzertijd kunnen bestaan uit kuilen, paalgaten van boerderijplattegronden, bijgebouwen of spiekers, waterkuilen of -putten, erf- ofakkerafscheidingen en
sporen van akkerbewerking zoals de kruiselings getrokken voren van een eergetouw. Houtskool
kan duiden op de aanwezigheid van haarden voor voedselbereiding of het bakken van
aardewerk. Ook kunnen er restanten gevonden worden die duiden op metaalbewerking, zoals
stukken ovenwand, brons- of ijzerslakken, sintels, mallen, smeltkroezen, metaal bedoeld voor
omsmelten, etc.
Vondsten kunnen verder bestaan uit bijvoorbeeld metalen voorwerpen of voorwerpen
van aardewerk zoals vaatwerk, maar ook slingerkogels, rammelaars, spinklosjes en
weefgewichten.
Romeinse tijd (12 vC-450 nC)
In de romeinse tijd vormde de Rijn de noordelijke grens van het romeinse rijk. Langs deze
grens, de limes, werden grensposten, nederzettingen en wegen gebouwd. In het noorden van
Nederland zijn ook romeinse vondsten gedaan, maar dit zijn voornamelijk losse vondsten als
romeinse munten, mantelspelden en scherven romeins aardewerk.
Middeleeuwen en nieuwe tijd (450 nC-heden)
Na een afname in de bevolkingsdichtheid aan het einde van de romeinse tijd en de periode
erna, steeg deze weer in het begin van de middeleeuwen. Vondsten uit de middeleeuwen en
later bestaan voornamelijk uit scherven aardewerk, waaronder importaardewerk, munten en
metalen voorwerpen (zoals mantelspelden, spijkers), resten van aardewerkproductie,
metaalbewerking, wolbewerking etc. Belangrijke gebouwen (bijvoorbeeld kerken en borgen)
werden van baksteen / kloostermoppen gebouwd.

Appendix II Eelde, Vosbergerlaan 20 - Boorbeschrijvingen
01
Soort boring
Coordinaatsysteem
X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Referentievlak
Maaiveld (cm)
Datum boring
Uitvoerder
Eigenaar

: Archeologische boring
: Rijksdriehoeksmeting
: 234598
: 573492
: Normaal Amsterdams Peil
: 310
: 19-9-2019
: De Steekproef bv:
: Bugelhajema Adviseurs bv

Lithologie
Diepte (cm)

Omschrijving
Grondsoort
0 - 60 zand zwak siltig, bruin-grijs, 10YR4/2, Zand: matig fijn, vergraven, Opm.: veel wortels
60 - 75 zand zwak siltig, licht-bruin-geel, 10YR6/6, Zand: matig fijn, spoor ijzerconcreties, vergraven, Opm.: gevlekt,
veel wortels
75 - 110 zand zwak siltig, licht-geel, 2.5Y7/4, Zand: matig fijn, spoor ijzerconcreties, C-horizont, dekzand
02

Soort boring
Coordinaatsysteem
X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Referentievlak
Maaiveld (cm)
Datum boring
Uitvoerder
Eigenaar

: Archeologische boring
: Rijksdriehoeksmeting
: 234612
: 573491
: Normaal Amsterdams Peil
: 309
: 19-9-2019
: De Steekproef bv:
: Bugelhajema Adviseurs bv

Lithologie
Omschrijving
Grondsoort
0 - 30 zand zwak siltig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, 10YR2/1, Zand: matig grof, bouwvoor, Opm.:
puinspikkels
30 - 70 zand zwak siltig, licht-bruin-geel, 10YR6/6, Zand: matig fijn, spoor ijzerconcreties, C-horizont, dekzand,
Opm.: gevlekt, verrommelde top
70 - 100 zand zwak siltig, licht-geel-grijs, 2.5Y8/3, Zand: matig fijn, spoor ijzerconcreties, C-horizont, dekzand

Diepte (cm)

03
Soort boring
Coordinaatsysteem
X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Referentievlak
Maaiveld (cm)
Datum boring
Uitvoerder
Eigenaar

: Archeologische boring
: Rijksdriehoeksmeting
: 234620
: 573484
: Normaal Amsterdams Peil
: 310
: 19-9-2019
: De Steekproef bv:
: Bugelhajema Adviseurs bv

Lithologie
Diepte (cm)
0 - 30
30 - 60
60 - 70
70 - 85
85 - 110

Omschrijving
Grondsoort
zand zwak siltig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, 10YR2/1, Zand: matig grof, bouwvoor, Opm.:
puinspikkels
zand zwak siltig, grijs-bruin, 10YR3/2, Zand: matig fijn, vergraven, Opm.: mix, met C-brokken
zand zwak siltig, bruin-grijs, 10YR4/2, Zand: matig fijn, vergraven, Opm.: mix, met E-brokken
zand zwak siltig, licht-bruin-geel, 10YR6/6, Zand: matig fijn, spoor ijzerconcreties, C-horizont, dekzand,
Opm.: gevlekt, verrommelde top
zand zwak siltig, licht-geel-grijs, 2.5Y8/3, Zand: matig fijn, spoor ijzerconcreties, C-horizont, dekzand
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04
Soort boring
Coordinaatsysteem
X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Referentievlak
Maaiveld (cm)
Datum boring
Uitvoerder
Eigenaar

: Archeologische boring
: Rijksdriehoeksmeting
: 234645
: 573511
: Normaal Amsterdams Peil
: 278
: 19-9-2019
: De Steekproef bv:
: Bugelhajema Adviseurs bv

Lithologie
Diepte (cm)
0 - 30
30 - 60
60 - 75
75 - 110

Omschrijving
Grondsoort
zand zwak siltig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, 10YR2/1, Zand: matig grof, bouwvoor, Opm.:
puinspikkels
zand zwak siltig, bruin-grijs, 10YR4/2, Zand: matig fijn, vergraven, Opm.: mix, met C-brokken
zand zwak siltig, licht-bruin-geel, 10YR6/6, Zand: matig fijn, spoor ijzerconcreties, C-horizont, dekzand,
Opm.: gevlekt, verrommelde top
zand zwak siltig, licht-geel-grijs, 2.5Y8/3, Zand: matig fijn, spoor ijzerconcreties, C-horizont, dekzand
05

Soort boring
Coordinaatsysteem
X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Referentievlak
Maaiveld (cm)
Datum boring
Uitvoerder
Eigenaar

: Archeologische boring
: Rijksdriehoeksmeting
: 234639
: 573499
: Normaal Amsterdams Peil
: 283
: 19-9-2019
: De Steekproef bv:
: Bugelhajema Adviseurs bv

Lithologie
Diepte (cm)
0 - 30
30 - 60
60 - 65
65 - 100

Omschrijving
Grondsoort
zand zwak siltig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, 10YR2/1, Zand: matig grof, bouwvoor, Opm.:
puinspikkels
zand zwak siltig, bruin-grijs, 10YR4/2, Zand: matig fijn, vergraven, Opm.: mix, met C-brokken
zand zwak siltig, licht-bruin-geel, 10YR6/6, Zand: matig fijn, spoor ijzerconcreties, C-horizont, dekzand,
Opm.: gevlekt, verrommelde top
zand zwak siltig, licht-geel-grijs, 2.5Y8/3, Zand: matig fijn, spoor ijzerconcreties, C-horizont, dekzand
06

Soort boring
Coordinaatsysteem
X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Referentievlak
Maaiveld (cm)
Datum boring
Uitvoerder
Eigenaar

: Archeologische boring
: Rijksdriehoeksmeting
: 234651
: 573494
: Normaal Amsterdams Peil
: 277
: 19-9-2019
: De Steekproef bv:
: Bugelhajema Adviseurs bv

Lithologie
Diepte (cm)
Omschrijving
Grondsoort
0 - 90 zand zwak siltig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, 10YR2/1, Zand: matig grof, vergraven, Opm.: puinspikkels,
plastic en bot; ondoordringbaar op 90 cm -Mv
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07
Soort boring
Coordinaatsysteem
X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Referentievlak
Maaiveld (cm)
Datum boring
Uitvoerder
Eigenaar

: Archeologische boring
: Rijksdriehoeksmeting
: 234650
: 573493
: Normaal Amsterdams Peil
: 278
: 19-9-2019
: De Steekproef bv:
: Bugelhajema Adviseurs bv

Lithologie
Diepte (cm)

Omschrijving
Grondsoort
0 - 30 zand zwak siltig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, 10YR2/1, Zand: matig grof, bouwvoor, Opm.:
puinspikkels
30 - 60 zand zwak siltig, bruin-grijs, 10YR4/2, Zand: matig fijn, vergraven, Opm.: mix, met C-brokken
60 - 100 zand zwak siltig, licht-bruin-geel, 10YR6/6, Zand: matig fijn, spoor ijzerconcreties, C-horizont, dekzand,
Opm.: gevlekt, verrommelde top
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Appendix III Eelde, Vosbergerlaan 20 - Boorstaten

(cm)

(cm)

01

02

03

300

300

04

05

06

07

250

250

200

200

150

150

100

100

50

0

-50

50

0

-50

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei
Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

leem
Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen
zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

bestemmingsplan Vosbergerlaan 20 te Eelde
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From:
Date:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

@hunzeenaas.nI>
17 Jan 2020 11:05:39 +0100
"Gemeente Tynaarlo" <Info@tynaarIo.nI>
tynaarIo.nI>
Overlegreactie RE: Voorontwerpbestemmingsplan Vosbergerlaan 20 te Eelde
image6c8099.JPG

Geacht college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo,
In antwoord op uw onderstaande mailbericht hierbij onze reactie, in het kader van het vooroverleg, op
het door u ter inzage gelegde voorontwerp bestemmingsplan “Vosbergerlaan 20 te Eelde”.
Helaas bevat het plan nog onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen welke effecten het plan zal
hebben op de waterhuishouding, in hoeverre deze gevolgen nadelig kunnen uitwerken en welke
maatregelen er genomen zullen worden om nadelige effecten weg te nemen.
Uit de geleverde documenten wordt niet duidelijk tot hoeveel toename aan verhard oppervlak het plan
zal (kunnen) leiden, in welke mate dit zal resulteren in versnelde afvoer van hemelwater noch tot welke
mate van nadelige effecten (verhoogd risico op wateroverlast) dit zal leiden voor derden of het
oppervlaktewatersysteem in bredere zin.
Wij merken daarbij op dat bij de eerdere melding van het plan op www.dewatertoets.nI is aangegeven
dat er geen sprake zou zijn van toename van verhard oppervlak. Op basis van de documenten bij het
voorontwerp bestemmingsplan verwachten wij echter dat het verhard oppervlak zeker zal toenemen.
Het is heel jammer dat dat niet al eerder in de genoemde melding is opgenomen, want dan hadden wij
daar al eerder in het planproces een reactie op kunnen geven.
De maximale grote van de hoofdgebouwen wordt in het nieuwe plan niet begrensd door een bouwvlak.
Hierdoor biedt het bestemmingsplan ruimte om bebouwing neer te zetten die groter is dan de in de
toelichting aangegeven 135 m2. Hiernaast zou op basis van de regel 3.2.2 e (met betrekking op de
plaatsing van een bijgebouw), naar onze interpretatie, maximaal 150 m2 aan bijgebouwen kunnen
worden geplaatst per bouwkavel, zodat er ruimte wordt geboden voor de plaatsing van 300 m2
bijgebouw (aanvullend op de hoofdgebouwen). Daarnaast is het te verwachten dat het oppervlak aan
bestrating (opritten, parkeerplaatsen, terrassen en andere verhardingen) in de nieuwe situatie
aanzienlijk groter zal zijn (twee woningen) dan in de oude situatie (één woning).
Ook wordt uit het voorontwerpplan niet duidelijk hoe de toekomstige rioleringssituatie zal zijn, hoe zich
dat verhoud tot de huidige situatie en welke effecten dat zal hebben op de waterhuishouding, zowel ten
aanzien van waterkwantiteit als ook te aanzien van water kwaliteit. Ook anderszins wordt niet ingegaan
op de mogelijke effecten van het plan op de waterkwaliteit en hoe nadelige effecten zullen worden
voorkomen.
Op grond van bovenstaande kunnen wij vooralsnog niet instemmen met het plan Vosbergerlaan 20 te
Eelde.
Voor het overige merken wij op dat de bouwregels onder Artikel 3 en met name lid 3.2.2.e dusdanig
ingewikkeld is geformuleerd dat het voor ons moeilijk te interpreteren is en waarschijnlijk vatbaar is voor
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meervoudige uitleg mogelijk maakt (en mogelijk ook aanleiding zou kunnen vormen voor toekomstige
onenigheid tussen buren).
Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,

g

edewerker

Aquapark 5
Veendam

www.hunzeenaas.nI
instagram.com/hunze.en.aas

Telefoon:

Postbus 195

twitter.com/hunzeenaas

Algemeen: (0598) 69 3800

9640 AD Veendam

facebook.com/waterschap
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