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1.  INLEIDING 

 
 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een vooronderzoek uitgevoerd op de locatie: 

Adres onderzoekslocatie  : Beekpoort / Nazarethsteeg   
Gemeente   : Weert 
Kadastrale registratie  : Weert, sectie R, nrs. 1217, 2110, 2110 en 3963   
Oppervlakte   : circa 1.360 m2  
Huidig gebruik van de locatie : woningen met schuren, garageboxen en verhard erf 
Toekomstig gebruik  : nieuwbouw woningen 

 
Op onderstaande luchtfoto is de ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. 
 

 
Afbeelding 1: Luchtfoto van de onderzoekslocatie [bron: PDOK-viewer] 

 
Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan ten behoeve van de nieuwbouw van grondgebonden levensloopbestendige woningen.  
 
Doel 
Doel van het vooronderzoek is om op basis van de onderzoeksgegevens vast te stellen of er sprake is van 
een mogelijke verontreiniging van de bodem met stoffen die een belemmering kunnen vormen met het oog 
op de voorgenomen ontwikkelingen. 
 
Onderzoek 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5725 van het Nederlands Normalisatie-
Instituut. In dit vooronderzoek wordt het volgende beschreven: 
a. algemene gegevens; 
b. het voormalige gebruik van de onderzoekslocatie; 
c. het toekomstige gebruik van de onderzoeklocatie; 
d. de directe omgeving van de onderzoekslocatie; 
e. de bodemopbouw en de diepte en stroming van het freatisch grondwater. 
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In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct 
hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de 
percelen hier weer aan grenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen 
het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in 
beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele perceel te onderzoeken. 
 
De in hoofdstuk 2 opgenomen informatie is afkomstig van/uit: 

• opdrachtgever; 

• eigenaar/gebruiker; 

• gemeente Weert; 

• PDOK-viewer; 

• bodemloket.nl; 

• kadaster; 

• topotijdreis.nl; 

• terreininspectie. 
 
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 
onafhankelijk onderzoeksbureau. 
 
Opgemerkt wordt dat bij een vooronderzoek sprake is van een momentopname. Dit betekent dat Aeres Milieu 
op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de 
opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt 
opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie 
(mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd 
volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van 
de verzamelde historische informatie.  
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2. VOORONDERZOEK 

 

2.1 Topografische beschrijving 

 
De onderzoekslocatie ligt op de hoek van de Beekpoort / Nazarethsteeg direct ten noordwesten van de 
historische binnenstad van Weert. Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Weert sectie R, nrs. 2111, 
3963, 1217 en 2110. De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X = 177.079 / Y = 363.045. Zie bijlage 1 
voor een topografisch overzicht en kadastrale kaart. 
 

2.2 Historisch overzicht en omgeving 

 
In het kader van het vooronderzoek is historisch kaartmateriaal [www.topotijdreis] bestudeerd. Tevens is 
gebruik gemaakt van de bureaustudie uit het archeologisch bureauonderzoek door Aeres Milieu (Beekpoort 

1-3, Weert d.d. 19 maart 2020). Op de oudst bestudeerde kaart uit circa 1565 van Jacob van Deventer blijkt dat 
het plangebied direct ten westen van de historische binnenstad van Weert ligt. De straat Beekpoort is al een 
bestaande straat en vormt een uitvalsweg vanuit de stadskern (via de gelijknamige Beekpoort) richting de 
westelijk en zuidwestelijk gelegen buurtschappen Boshoven en Boshoverbeek. Het plangebied is verder 
onbebouwd en waarschijnlijk als bouwland of moestuin in gebruik. Vanaf circa 1700 is een gebouw in het 
noordwestelijke deel van het plangebied aanwezig samen met de Nazarethsteeg. Direct ten oosten is de 
dubbele stadsgracht herkenbaar. Deze werd net als de stadspoorten in het begin van de 19e eeuw gesloopt.  
 
Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw is een gebouw (boerderij) aanwezig in het noordwestelijke 
deel van het plangebied (huidige stadsboerderij Beekpoort nr. 3). De andere, onbebouwde percelen zijn in 
gebruik als erf en tuin. In 1929 vond de verbouw van een schuur tot een woning plaats aan de Beekpoort nr. 
3 en in 1930 vond de bouw van een houten werkplaats plaats aan de Beekpoort nr. 1. Dit is tevens de huidige 
bebouwing op het plangebied. De Weerterbeek die parallel aan de Beekpoort liep is ter hoogte van het 
plangebied gedempt. Op de kaart uit 1960 is nog meer bebouwing zichtbaar op de onderzoekslocatie. In 
1974 vond de bouw plaats van een vijftal autoboxen op het zuidwestelijk deel van de locatie. Uit deze kaarten 
blijkt dat Weert in omvang is toegenomen en ook de zones buiten de stadskern geleidelijk aan volgebouwd 
worden. 
 

         
1901              1930 
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1950              1960 

 

         
1975              1986 
Afbeelding 2: geraadpleegde historische kaarten (Bron kaarten: topotijdreis.nl) 

 

2.3 Dossieronderzoek 

 
Voor het verkrijgen van de historische informatie is op 20 februari 2020 per e-mail een verzoek ingediend bij 
de gemeente Weert. Gevraagd is naar eventuele bodemonderzoeken, hinderwet- of milieuvergunningen, 
bouwvergunningen, sloopvergunningen, onder- en/of bovengrondse tankgegevens, gegevens over 
eventuele bodemsaneringen, gegevens over calamiteiten en eventuele asbestinventarisaties op de 
onderzoekslocatie en op percelen in een straal van circa 25 meter hiervan.  
 
Tevens is gevraagd of de locatie en directe omgeving verdacht is op het voorkomen van verhoogde gehalten 
aan PFAS en/of GenX, of dat er ter plaatse bronlocaties bekend zijn voor PFAS en/of GenX. Deze zijn niet 
bekend bij de gemeente.  
 
Voor de onderzoekslocatie zijn de in tabel 2.1 weergegeven bouwvergunningen verleend. Hierbij zijn geen 
bijzonderheden met betrekking tot de bodemkwaliteit aangetroffen. Er zijn voor zover bekend voor de 
onderzoekslocatie geen sloopvergunningen verleend. 
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Dossiernummer Datum Aard bouwvergunning Opmerkingen 

BV44054 18-05-2016 Afwijken regels bestemmingsplan 
(gebruik woning kamerverhuur) 

Beekpoort 1a, Santegoeds PTB 

BV11364 10-12-1974 Bouw autoboxen Nazarethsteeg 10V5, 10V6, 10V7, 10V8, 10V9 

BV8020 01-01-1968 Bouw overkapping Beekpoort 1a, Scheepers RH 

BV269 17-05-1950 Aanbouw keuken bergplaats en 
slaapkamer 

Beekpoort 1, Scheepers RH 

BV133 10-10-1949 Splitsing van woonhuis Beekpoort 1/1a, Scheepers RH 

BV3834 01-08-1945 Uitbreiden werkplaats Beekpoort 1, Scheepers RH 

BV4322 02-10-1936 Aanbrengen nieuw dak met 
zolderkamers 

Beekpoort 1, Scheepers RH 

BV4951 23-09-1930 Bouw houten werkplaats Beekpoort 1, Scheepers RH 

BV7742 10-08-1929 Verbouw schuur tot woonhuis Beekpoort 3, Beerens W 

Tabel 2.1: Overzicht verleende bouwvergunningen 

  
Voor de locatie zijn de in onderstaande tabel weergegeven milieuvergunningen verleend. Er zijn geen 
gegevens overlegd door de gemeente Weert met betrekking tot eventuele milieucontroles. 
 

Dossiernummer Datum Vergunning Opmerkingen 

1.777.13 
MV1942 

24-06-1992 Inrichting voor machinale 
houtbewerking 

Beekpoort 3, Weerter bouwbedrijf Scheepers BV 

1.777.13 
MV694 

01-01-1930 t/m 
08-12-2003 

Oprichten van een werkplaats voor 
machinale houtbewerking. Vervallen 
door vergunning 24-06-1992 

Beekpoort 1-1a, RH Scheepers 

Tabel 2.2: Overzicht verleende milieuvergunningen 

 
Binnen het plangebied en in de directe omgeving zijn de in onderstaande tabel weergegeven 
bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 

Dossier Conclusies 

Oriënterend 
bodemonderzoek 
Beekpoort 3 te Weert, 
Milieutechnisch 
Adviesbureau Heel 
projectnr.: LI-000-098-
10c 
4 juni 1999 

Bij een milieucontrole op 31 mei 1991 is geconstateerd dat een bovengrondse 600 liter HBO-tank niet in een 
lekbak was geplaatst. De bovengrondse tank voor de opslag van de HBO is op onderstaande tekening 
aangegeven (bij boorpunten 1 en 2).  
 

 
 
De aanleiding voor het onderzoek vormt het historisch gebruik van de locatie en het hieruit voortkomende 
vermoeden van een aanwezige (ernstige) bodemverontreiniging. 
Het volgende wordt geconcludeerd: 

- Zintuiglijk zijn tot 0,7 m-mv in het opgeboorde materiaal sporen tot matige puinbijmengingen 
waargenomen; 

- De aanwezigheid van minerale olie ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank wordt niet 
bevestigd; 
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Dossier Conclusies 

- Ter plaatse van het overig terrein kan de hoeveelheid sterk met zware metalen (zink en lood) 
verontreinigde grond berekend worden op minimaal 245 m3 (werkplaats en binnenterrein). De 
aanwezigheid van minerale olie als gevolg van het stallen van auto’s wordt niet bevestigd. 

De totale hoeveelheid sterk verontreinigde grond op grond van voorliggende resultaten stelt dat er ter sprake 
is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 

Verkennend 
bodemonderzoek 
Wilhelminasingel 291 
(sectie R, nr. 2738) 
Weert, M&A 
Milieuadviesbureau 
BV, projectnr.: -  
29 februari 2008 

Ter plaatse wil men een garage bouwen. Gezien de analyseresultaten en de interpretatie hiervan dient de 
hypothese ‘onverdachte locatie’ te worden verworpen, gezien de lichte verontreinigingen met zware metalen, 
PAK en minerale olie in de grond en met benzeen en xylenen in het grondwater.  
 
De verontreinigingen met zware metalen en PAK in de boven- en ondergrond zijn te relateren aan de 
regionale problematiek met betrekking tot zware metalen en PAK in de bodem. De verhogingen met minerale 
olie in de bovengrond en met benzeen en xylenen in het grondwater kunnen niet direct verklaard worden. 
Gezien de gemeten gehalten is een nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
De geconstateerde verontreinigingen leveren geen gevaar op voor de volksgezondheid. De vrijkomende 
grond bij de bouw van de garage dient te worden hergebruikt conform het beleid van de gemeente Weert op 
het gebied van het Bodembeheerplan (2007).  
 

Verificatie van 
zinkassen in wegen 
De Kempen. 
Deelrapportage 
gemeente Weert, 
Witteveen + Bos, 
Actief Bodembeheer 
de Kempen, 
projectcode: HT333-4 
21 december 2009 

Onderhavig project behelst het verifiëren of daadwerkelijk zinkassen in de wegen aanwezig zijn en het 
kwantificeren hiervan. 
De resultaten van het onderzoek naar zinkassen in wegen in de gemeente Weert zijn als volgt samen te 
vatten: 

- van de 84,6 km onderzochte wegen is in 1.069 m weg zinkas homogeen aanwezig. Deze wegen 
zijn volledig met asfalt verhard; 

- in 32,4 km weg is zinkas heterogeen aanwezig. Hiervan is 595 m weg onverhard en 1.750 m half-
verhard; 

- de totale vracht aan zinkassen in de gemeente Weert is 19.158 m3; 
- op basis van milieuhygiënische criteria heeft 2.345 m weg (2,8%) een hoge prioriteit. 

 
De Beekpoort en Nazarethsteeg bevatten geen tot heterogeen lichte verhoogde gehaltes en zijn derhalve 
als onverdacht op het voorkomen van zinkassen te beschouwen. 
 

Verkennend 
bodemonderzoek 
Wilhelminasingel 289 
te Weert, 
Milieutechnisch 
Adviesbureau Heel 
projectnr. 459VOE/14 
30 oktober 2014 

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen verwijdering van de ondergrondse tank en 
bijbehorende installatie ter plaatse van de onderzoekslocatie. Deze installatie is omstreeks 1993 ter plaatse 
gerealiseerd. In de opgeboorde grond zijn plaatselijk bijmengingen aan puin en kooltjes waargenomen. In de 
opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
In de bovengrond ter plaatse van het vulpunt (monster 1-1) is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie 
aangetoond. In de overige grondmonsters en in het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.  
 
De resultaten van dit onderzoek vormen ons inziens geen bezwaar ten aanzien van de voorgenomen 
verwijdering van de ondergrondse tank. 

 
 

Tabel 2.3: Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken 
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Uit onderzoek naar diffuse bodemverontreiniging in de provincie Limburg blijkt dat in de omgeving van Weert 
door de uitstoot van verbrandingsgassen van zinkverwerkende industrie en het gebruik van zinkassen 
verhoogde gehalten aan zware metalen (zink, cadmium, chroom, koper, kwik en nikkel) in de bodem (met 
name in de bovengrond en in het grondwater) te verwachten zijn (bron: gemeente Weert, provincie Limburg: 

Diffuse verontreiniging in de provincie Limburg, omgaan met onzekerheden-gevalsbeschrijvingen, augustus 1996). Bij 
de provincie Limburg (atlas leefmilieu) is bekend dat in het verleden west- en noordelijk van de 
onderzoekslocatie diverse bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd zijn ten behoeve de aangetroffen 
interventiewaardes aan PAK’s en zware metalen in de bodem.  
 
Verder zijn enkele gegevens uit het tankarchief van de gemeente Weert aangeleverd. Op de 
onderzoekslocatie, aan de Beekpoort 3, heeft in het verleden bovengrondse opslag van oliehoudende 
producten plaatsgevonden. Het betreft een bovengrondse HBO-tank ter grootte van 600 liter. Aanwezigheid 
van minerale olie is in voorgaand onderzoek niet bevestigd, zie bodemonderzoek in tabel 2.3. Aan de 
Wilhelminasingel 289 is op 28-11-2014 een ondergrondse HBO-tank ter grootte van 5 m3 gesaneerd 
(gereinigd en verwijderd) door ADJ Milieutechniek, zie het bodemonderzoek in tabel 2.3. Aan de 
Wilhelminasingel 305 is op 24-05-1993 een 3000 liter HBO-tank gesaneerd. Hiervan is een KIWA-certificaat 
beschikbaar; de tank is inwendig gereinigd en gevuld met zand. Visueel is ten tijde ter plaatse geen 
verontreiniging aangetroffen (zie ligging op afbeelding 3). 
 

 
Afbeelding 3: Ligging tank controle bodemverontreiniging tanksanering Wilhelminasingel 305 d.d. 24-5-1993 (bron: archief gemeente 
Weert) 
 

2.4 Bodemopbouw en geo(hydro)logie 

 
De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.4. 
 

Diepte [m-mv] Lithostratigrafie Lithologie 

0 – 14 Formatie van Boxtel (Nuenen pakket) Zwak tot sterk siltig, fijn tot middelgrof 
zand met een leemlaag 

11 - 50 Formatie van Sterksel Zand en grind 
Tabel 2.4: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket) 

 
Het maaiveld ter plaatse van het plangebied ligt gemiddeld op circa 34-34,4 m +NAP. De stroming van het 
freatisch grondwater is oost noordoostelijk gericht en bevindt zich op een hoogte van circa 30 m+ NAP. De 
onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied. 
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2.5 Beschrijving van de onderzoekslocatie 

 
Op 31 maart 2020 is een veldinspectie uitgevoerd. Hierbij  is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid 
van ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, 
afgravingen en asbesthoudend materiaal op het maaiveld.  
 
Momenteel is het plangebied grotendeels bebouwd (Beekpoort 1 en 1A) en op de hoek met de Nazarethsteeg 
een voormalige stadsboerderij (Beekpoort 3). Centraal is een schuur aanwezig met zuidelijk en zuidoostelijk 
garageboxen. Het binnenterrein is volledig verhard (klinkers of beton). Ter plaatse liggen enkele 
bouwmaterialen opgeslagen (stukadoorsbedrijf Jan R.).  
 
In het westen wordt het plangebied begrensd door de Nazarethsteeg, in het noorden door de Beekpoort, in 
het oosten door tuinen van de woningen aan de Wilhelminasingel (nrs. 293-305) en in het zuiden door een 
garage en woningen met tuin. 
 
Tijdens de veldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Wel zijn 2 
asbestverdachte golfplaatdakbedekkingen aangetroffen, namelijk een klein dakje tussen de woningen nrs. 
1a en 3 en zuidelijk van woning nr. 3 aan de straatzijde (beide geen goot). 
 
Er zijn verder geen waarnemingen gedaan welke wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of  
bronnen van verontreinigingen. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2. 
 

2.6 Asbest 

 
Op basis van de verzamelde informatie, de diverse bouwperiodes en de uitgevoerde veldinspectie dient de 
onderzoekslocatie als verdacht te worden beschouwd op het voorkomen van asbest in de bodem 
(puinbijmengingen in de bodem en asbestverdachte golfplatendakbedekking.  
 

2.7 Bodemkwaliteitskaart gemeente Weert 

 
Uit de bodemkwaliteitskaart van de Gemeente Weert (Oranjewoud, projectnr.: 248494, augustus/oktober 
2013) blijkt dat de locatie ligt in bodemkwaliteitszone 2, Centrum Binnenstad. De bodemkwaliteitsklasse van 
de bovengrond is industrie en van de ondergrond AW2000. 
 

2.8 Hypothese 

 
Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als “verdacht”   
beschouwd voor het aantreffen van zware metalen in de bodem. De aanwezigheid van asbestverdacht 
materiaal in de bodem kan op basis van de gekende gegevens niet uitgesloten worden (verdacht). 
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3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
Het plangebied is van oudsher in gebruik geweest en ter plaatse van de Beekpoort 3 is in 1999 reeds een 
geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen in de bovengrond vastgesteld.   
 
Gebaseerd op de verzamelde gegevens dient de onderzoekslocatie als heterogeen verdacht beschouwd te 
worden. De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem kan niet uitgesloten worden (verdacht).  
 
Voorafgaand aan de nieuwbouw of grondroerende werkzaamheden wordt het uitvoeren van een verkennend 
bodemonderzoek (strategie VED-HE_NL conform de NEN 5740) noodzakelijk geacht. 
 
Om de aanwezigheid van asbest in de bodem (bovengrond) uit te sluiten, wordt geadviseerd om een 
verkennend onderzoek asbest in bodem conform de NEN 5707 uit te voeren. 
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BIJLAGE 1 
 

Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
 
 
 
 

 



 
 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 20 februari 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Weert
R
2111

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
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1 Inleiding 
 
 
In opdracht van BRO is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd naar het 
bouwplan aan de Beekpoort te Weert. Het voornemen bestaat om op dit perceel een 7 
grondgebonden levensloopbestendige woningen te realiseren. 
 
In het kader van een bestemmingsplanprocedure is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. 
In dit rapport is de gevelbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai berekend. De 
berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode 2 zoals opgenomen in 
het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. 
 
Middels voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en 
bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek. 
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2 Uitgangspunten 
 
De projectlocatie is gesitueerd op de hoek van de Beekpoort/Nazarethsteeg te Weert. Het 
voornemen bestaat om op deze locatie 7 grondgebonden levensloopbestendige woningen te 
realiseren. Met betrekking tot het aspect wegverkeerslawaai bevindt de projectlocatie zich 
binnen het regime van de Wilhelminasingel en de Kasteelsingel (50km/u). Onderstaande figuur 
1 geeft de geografische ligging van de projectlocatie weergegeven met de rode cirkel.  
 

Figuur 1: Projectlocatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een schematische weergave van het bouwplan is te zien in figuur 2. De voorzijde van de 
beoogde grondgebonden woningen is aan de Beekpoort gelegen.   
 

Figuur 2: Schematische impressie bouwplan 
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3  Wettelijk kader 
 
 
3.1 algemeen 
 
Hoofdstuk 6 van de Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane 
geluidbelasting vanwege een (spoor-)weg bij geluidgevoelige bestemmingen, waaronder 
woningen. 
 
Indien een geluidgevoelige bestemming binnen de geluidzone van een weg of spoorlijn wordt 
geprojecteerd, moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de geluidbelasting. De 
Wet geluidhinder is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidgevoelige 
bestemmingen binnen de geluidzone van een weg of spoorlijn. Binnen deze zone wordt de 
geluidbelasting berekend. 
 
3.1.1 geluidgevoelige bestemmingen 
Geluidgevoelige bestemmingen in de zin van de Wet geluidhinder zijn: 
 woningen; 
 scholen; 
 ziekenhuizen, verpleeghuizen; 
 overige gezondheidszorggebouwen; 
 terreinen bij gezondheidszorggebouwen; 
 woonwagenterreinen. 
 

3.1.2 geluidbelasting 
De geluidbelasting (Lden-waarde) wordt bepaald middels onderstaande formule. 
 

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 ∗ log
1

24
(12 ∗ 10

𝐿𝑑𝑎𝑦
10 + 4 ∗ 10

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔+5

10 + 8 ∗ 10
𝐿𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡+10

10 ) 

 
waarbij geldt:  
 Ld: het equivalente geluidniveau over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 
 Le: het equivalente geluidniveau over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur); 
 Ln: het equivalente geluidniveau over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). 
 

3.1.3 dove gevels 
Een zogeheten dove gevel is geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder, maar voldoet aan 
de voorwaarden uit artikel 1b vijfde lid van de Wet geluidhinder:  
 een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in 

NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil 
tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A); 

 een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, 
mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 

 
Aangezien een dove gevel geen gevel is in de zin van de Wgh, worden de geluidniveaus ter 
plaatse van deze gevels niet berekend en getoetst. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid zijn 
in een dove gevel wel of geen suskasten toegestaan.  
 
3.2 wegverkeerslawaai 
 
3.2.1 grenswaarden wegverkeerslawaai 
De hoogst toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) voor de geluidbelasting 
afkomstig van wegverkeer voor woningen bedraagt 48 dB. In bepaalde gevallen kan door het 
bevoegd gezag een hogere waarde worden toegekend middels een zogeheten hogere waarden 
procedure. De maximaal toegestane hogere waarde bedraagt 63 dB voor binnenstedelijke 
situaties/wegen en 53 dB voor buitenstedelijke situaties/wegen. 
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3.2.2 aftrek op de berekende resultaten 
Volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt de berekende geluidbelasting als gevolg 
van wegverkeer verminderd met een zekere waarde. In het Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012 (RMG)1 zijn in de artikelen 3.4 en 3.5 voorschriften opgenomen voor de aftrek van de 
geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer. Voor wegen met een representatief te achten 
snelheid van 70 km/u of meer bedraagt de aftrek: 
 
 3 dB wanneer de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van 

de Wet geluidhinder 56 dB is; 
 4 dB wanneer de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van 

de Wet geluidhinder 57 dB is; 
 2 dB wanneer de geluidsbelasting afwijkt van bovengenoemde waarden. 
 
Voor wegen met een representatief te achten snelheid van minder dan 70 km/u bedraagt de 
aftrek 5 dB. 
 
3.2.3 omvang geluidzones wegen 
In artikel 74 van de Wet geluidhinder zijn de geluidzones gedefinieerd. De geluidzones zijn te 
beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.  
 

tabel 3: zonebreedtes   

aantal rijstroken 
breedte van de geluidzone 

buitenstedelijk gebied binnenstedelijk gebied 

1 of 2 250 m 200 m 

3 of 4 400 m 350 m 

5 of meer 600 m 350 m 

 
In artikel 1 Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. 
Deze definities luiden: 
 stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied 

gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens; 

 buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom met inbegrip van het gebied binnen de 
bebouwde kom gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 

 
Wegen die geen zone hebben en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn:  
 wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt; 
 wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied. 
 
 
  

                                                
1
  Regeling van de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 12 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/37333, houdende vaststelling 

van regels voor het berekenen en meten van de geluidbelasting en de geluidproductie ingevolge de Wet geluidhinder en de Wet 
milieubeheer 
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4 Rekenmodel 
 
4.1 plangebied 
 
De projectlocatie ligt binnen de geluidzone van de Wilhelminasingel en de Kasteelsingel. Beide 
binnenstedelijke wegen met een rijsnelheid van 50 km/uur.  
 
4.2 reken- en meetvoorschrift 
 
De berekeningen van de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn uitgevoerd met het 
softwareprogramma Geomilieu, V5.21 (module RMW-2012). Deze rekenprogrammatuur is 
gebaseerd op standaardrekenmethode II van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012, 
hoofdstuk 3 (voorschriften voor wegen). 
 
In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals 
hoogteverschillen, afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. 
De relevante wegen worden als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) gemodelleerd. Voor de 
overige bodemgebieden wordt gerekend met een bodemfactor 0,0 vanwege stedelijk gebied.   
 
De rekenmodellen zijn ingevoerd ten opzichte van het Rijksdriehoekscoördinatenstelsel. 
Grafische weergaven van het rekenmodel aangaande de gebouwen, bodemgebieden en wegen 
zijn ondergebracht in bijlage 1. De invoergegevens van het rekenmodel zijn terug te vinden in 
bijlage 3.  
 
4.3 gegevens wegverkeer 
 
De gehanteerde gegevens voor het wegverkeer zijn conform opgave van gemeente Weert. 
Aangeleverd zijn verkeerstellingen van 2019 voor de Wilhelminasingel. Van de Kasteelsingel 
zijn de intensiteiten voor peiljaar 2030 zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente 
(zie bijlage 2). Voor de Wilhelminasingel is een jaarlijks groeipercentage van 1% aangehouden.  
 
Onderstaande tabel 4 geeft de intensiteiten voor 2030.  
 

tabel 4: voertuigintensiteiten  

weg 
etmaal- 

intensiteit 
periode 

Voertuigintensiteit per uur 

licht middelzwaar zwaar 

Wilhelminasingel 

richting noord 
4560 

dag 305,2 2,6 15,2 

avond 107,7 0,9 5,4 

nacht 26,9 0,2 1,3 

Wilhelminasingel 

richting zuid 
5185 

dag 354,4 10,3 2,6 

avond 125,1 3,6 0,9 

nacht 31,3 0,9 0,2 

Kasteelsingel 8700 

dag 558,13 21,86 2,91 

avond 311,21 3,91 1,61 

nacht 50,95 0,99 0,26 

Beekpoort 

(30 km/u-weg) 

 
200 

 

dag 12,83 0,50 0,07 

avond 7,15 0,21 0,04 

nacht 1,17 0,02 0,01 

 
Het wegdek van de beide wegen betreft asfalt (referentiewegdek). Voor de voertuigverdeling 
van de Beekpoort is conform opgave uitgegaan van gebiedsontsluitingsweg binnen de 
bebouwde kom. 
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4.4 immissiepunten 
 
De immissiepunten worden gekozen ter plaatse van de relevante gevels van het bouwplan. De 
grondgebonden woningen zullen bestaan uit maximaal twee woonlagen, waardoor 
immissiehoogtes van 1,5 en 4,5 meter worden aangehouden. Bijlage 1 geeft de situering van de 
immissiepunten. Bijlage 3 geeft de invoergegevens van het rekenmodel. 
 
5 Resultaten 
 
In tabel 5 zijn de berekende geluidbelastingen (Lden) op de gevels van de projectlocatie 
opgenomen. De aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder is in de geluidbelastingen 
verdisconteerd. In de tabel is eveneens de cumulatie geluidbelasting beschouwd zonder 110g-
correctie. Bijlage 4 geeft een overzicht van de berekende geluidbelastingen.  
 

tabel 5: geluidbelasting voor prognosejaar    

i.d. omschrijving 
hoogte 

[m] 

berekende geluidbelasting Lden [dB] 

Wilhelminasingel* Kasteelsingel* gecumuleerd** 

T01_A voorgevel T01_A 50 25 56 

T01_B voorgevel T01_B 51 28 57 

T01A_A voorgevel T01A_A 31 20 37 

T01A_B voorgevel T01A_B 35 21 40 

T02_A gevel T02_A 32 23 42 

T02_B gevel T02_B 34 25 43 

T03_A gevel T03_A 44 25 52 

T03_B gevel T03_B 45 28 53 

T04_A gevel T04_A 29 -- 43 

T04_B gevel T04_B 30 -- 43 

T05_A gevel T05_A 31 23 41 

T05_B gevel T05_B 35 26 43 

T06_A gevel T06_A 29 -- 38 

T06_B gevel T06_B 28 -- 39 

T07_A gevel T07_A 42 23 47 

T07_B gevel T07_B 44 26 49 

*inclusief de aftrek volgens artikel 110g Wgh 

**exclusief de aftrek volgens artikel 110g Wgh 

 
De geluidbelasting vanwege de Wilhelminasingel bedraagt ten hoogste 51 dB. De 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee overschreden ter plaatse aan de voorgevel 
van de voorste woningen (aan de Beekpoort). De maximale toelaatbare waarde van 63 dB 
wordt gerespecteerd. De geluidbelasting vanwege het Kasteelsingel bedraagt ten hoogste 28 
dB, daarmee wordt de voorkeursgrenswaarde gerespecteerd.  
 
Reductie van deze geluidbelasting zou gerealiseerd kunnen worden door geluidafscherming, 
vervanging van het wegdek of verlaging van de maximum snelheid. Afscherming tussen de 
woningen en de betreffende wegen wordt niet realistisch geacht. 
 
Het van toepassing zijnde wegdek (referentiewegdek) is conform de wegdektypenlijst van 
InfoMil 7 augustus 2017, akoestisch reeds vrij gunstig. Aanvullende geluidreductie zou 
bewerkstelligd kunnen worden door vervanging van het wegdek door bijvoorbeeld W12: “dunne 
deklagen B”. Dit zal voor circa 3 dB reductie kunnen 
zorgen. 
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Verlaging van de rijsnelheid naar bijvoorbeeld 30 km/uur levert ook een reductie op van circa 3 
dB. Bovendien vallen de wegen dan buiten het Regime van de Wet geluidhinder, waardoor het 
aanvragen van een hogere grenswaarde niet noodzakelijk is.  
 
Gelet op de kleinschaligheid van het project en de praktische, stedenbouwkundige en financiële 
bezwaren gepaard gaande met dergelijke geluidreducerende maatregelen, zullen hogere 
grenswaarden aangevraagd worden, zoals bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. 
 
Om een goed woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen, dient een binnenniveau van 
maximaal 33 dB vanwege wegverkeer behaald te worden. Daarbij dient de cumulatieve 
geluidbelasting zonder aftrek conform artikel 110g Wgh beschouwd te worden, zijnde 57 dB ter 
plaatse van de westgevel. Dit betekent een minimaal vereiste gevelgeluidwering van 24 dB. De 
gecumuleerde geluidbelasting exclusief reductie is derhalve opgenomen in bijlage 4, evenals 
tabel 5.  
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6 Samenvatting en conclusies 
 
 
In opdracht van BRO is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd naar een 
nieuwbouwplan op het perceel aan de Beekpoort/ Nazarethsteeg te Weert. Het voornemen is 
om 7 grondgebonden levensloopbestendige woningen te realiseren.   
 
Op grond van de Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek noodzakelijk voor de 
bestemmingsplanprocedure. Betreffend bouwplan bevindt zich binnen de invloedssfeer van de 
Wilhelminasingel en de Kasteelsingel (50 km/u).  
 
De geluidbelasting voor het bouwplan aan de Wilhelminasingel bedraagt ten hoogste 51 dB en 
voldoet ter plaatse van het bouwplan niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit is alleen 
bij gevels aan de Beekpoort het geval, de zij-, en achtergevels van een gedeelte van de 
grondgebonden woningen zijn niet geluidbelast.  
 
Reductie van deze geluidbelasting zou gerealiseerd kunnen worden door geluidafscherming, 
vervanging van het wegdek of een verlaging van de maximum snelheid. Gelet op de praktische, 
stedenbouwkundige en financiële bezwaren gepaard gaande met dergelijke geluidreducerende 
maatregelen, zullen hogere grenswaarden aangevraagd worden, zoals bedoeld in artikel 83 van 
de Wet geluidhinder. 
 
Om een goed woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen, dient een binnenniveau van 
maximaal 33 dB vanwege wegverkeer behaald te worden. Daarbij dient de cumulatieve 
geluidbelasting zonder aftrek conform artikel 110g Wgh beschouwd te worden, zijnde 57 dB ter 
plaatse van de voorgevel aan de Beekpoort zijde. Dit betekent een minimaal vereiste 
gevelgeluidwering van 24 dB. Ten behoeve van het bepalen van de vereiste geluidwering is de 
gecumuleerde geluidbelasting exclusief reductie bijgevoegd in bijlage 4.  
 
Een aanvullende binnenniveauberekening in het kader van het Bouwbesluit dient in een later 
stadium uitgevoerd te worden, indien het definitief ontwerp bekend is. Derhalve is een 
geluidwering berekening in het kader van het Bouwbesluit geen onderdeel van dit onderzoek. 
Een geluidwering berekening dient in een separaat onderzoek te worden gerapporteerd.  
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Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel 
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Bijlage 2, overzicht gegevens wegverkeer 
  



Bijlage 2: overzicht verkeersgegevens

Verkeersgegevens 

vul in jaartal vul in toets jaartal

2019 2030

licht middel zwaar licht middel zwaar

dag 3283 28 163 dag 3663 31 182

avond 386 3 19 avond 431 4 21 11

nacht 193 2 10 nacht 215 2 11

etmaal 4087 etmaal 4560

Wilhelminasingel ri. Noorduurintensiteit 2030

Uitgangspunten: licht middel zwaar

referentiewegdek dag [per uur] 305,2 2,6 15,2

rijsnelheid 50  km/u avond [per uur] 107,7 0,9 5,4

jaarlijkse autonome groei: 1% nacht [per uur] 26,9 0,2 1,3

etmaalintensiteit 2019 4087

etmaalintensiteit 2030 4560

Verkeersgegevens 

vul in jaartal vul in toets jaartal

2018 2030

licht middel zwaar licht middel zwaar

dag 3774 110 27 dag 4253 123 31

avond 444 13 3 avond 500 15 4 12

nacht 222 6 2 nacht 250 7 2

etmaal 4601 etmaal 5185

Wilhelminasingel ri. Zuid uurintensiteit 2030

Uitgangspunten: licht middel zwaar

referentiewegdek dag [per uur] 354,4 10,3 2,6

rijsnelheid  50 km/u avond [per uur] 125,1 3,6 0,9

jaarlijkse autonome groei: 1% nacht [per uur] 31,3 0,9 0,2

etmaalintensiteit 2018 4601

etmaalintensiteit 2030 5185

Verkeersgegevens Venlo

vul in jaartal vul in toets jaartal

2030 2030

licht middel zwaar licht middel zwaar

dag dag 0 0 0

avond avond 0 0 0 0

nacht nacht 0 0 0

etmaal 0 etmaal 0

kasteelsingel uurintensiteit 2030

Uitgangspunten: licht middel zwaar

referentiewegdek dag [per uur] 558,13 21,86 2,91

rijsnelheid  50 km/u avond [per uur] 311,21 3,91 1,61

jaarlijkse autonome groei: 1% nacht [per uur] 50,95 0,99 0,26

etmaalintensiteit 2018 0

etmaalintensiteit 2030 8700

Verkeersgegevens Venlo

vul in jaartal vul in toets jaartal

2030 2030

licht middel zwaar licht middel zwaar

dag dag 0 0 0

avond avond 0 0 0 0

nacht nacht 0 0 0

etmaal 0 etmaal 0

beekpoort uurintensiteit 2030

Uitgangspunten: licht middel zwaar

referentiewegdek dag [per uur] 12,83 0,50 0,07

rijsnelheid 30 km/u avond [per uur] 7,15 0,21 0,04

jaarlijkse autonome groei: 1% nacht [per uur] 1,17 0,02 0,01

etmaalintensiteit 2018 0

etmaalintensiteit 2030 200

Wilhelminasingel ri. Zuid
intensiteit per periode

Wilhelminasingel ri. Zuid
intensiteit per periode

Wilhelminasingel ri. Noord intensiteit per periode Wilhelminasingel ri. 

Noord
intensiteit per periode

kasteelsingel
intensiteit per periode

kasteelsingel
intensiteit per periode

beekpoort
intensiteit per periode

beekpoort
intensiteit per periode
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Bijlage 3, invoergegevens rekenmodel 
  



bijlage 3M-tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving wegverkeer
Verantwoordelijke peter.rovers
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door peter.rovers op 20-2-2020
Laatst ingezien door peter.rovers op 26-2-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V5.21
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Totaalresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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bijlage 3M-tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
Bee.Wee.20.AO BP-01 - omgevingsvergunning

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

04 beekp30 Beekpoort      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30 -- -- --  30  30  30
02 wilh z Wilhelminasingel/Bassin ri. Zuid      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0  50 -- -- --  50  50  50
01 wilh n Wilhelminasingel/Bassin Ri. Noord      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0  50 -- -- --  50  50  50
03 kast Kasteelsingel      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50
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bijlage 3M-tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
Bee.Wee.20.AO BP-01 - omgevingsvergunning

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4)

04 beekp30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    200,00   6,70   3,70   0,60 -- -- -- -- --
02 wilh z --  50  50  50 --  50  50  50 --   5185,20   7,08   2,50   0,62 -- -- -- -- --
01 wilh n --  50  50  50 --  50  50  50 --   4559,20   7,08   2,50   0,62 -- -- -- -- --
03 kast --  50  50  50 --  50  50  50 --   8700,00   6,70   3,70   0,60 -- -- -- -- --
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bijlage 3M-tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
Bee.Wee.20.AO BP-01 - omgevingsvergunning

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

04 beekp30  95,75  96,68  97,60 --   3,75   2,83   1,90 --   0,50   0,50   0,50 -- -- -- -- --     12,83      7,15      1,17 --      0,50
02 wilh z  96,49  96,53  96,60 --   2,80   2,78   2,78 --   0,71   0,69   0,62 -- -- -- -- --    354,40    125,10     31,30 --     10,30
01 wilh n  94,49  94,47  94,72 --   0,80   0,79   0,70 --   4,71   4,74   4,58 -- -- -- -- --    305,20    107,70     26,90 --      2,60
03 kast  95,75  96,68  97,60 --   3,75   2,83   1,90 --   0,50   0,50   0,50 -- -- -- -- --    558,13    311,21     50,95 --     21,86
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bijlage 3M-tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
Bee.Wee.20.AO BP-01 - omgevingsvergunning

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125

04 beekp30      0,21      0,02 --      0,07      0,04      0,01 --   66,55   70,66   79,71   81,47   86,84   83,96   77,35   70,92   63,58   67,59
02 wilh z      3,60      0,90 --      2,60      0,90      0,20 --   80,07   87,13   93,37   99,05  105,60  102,16   95,38   85,50   75,54   82,59
01 wilh n      0,90      0,20 --     15,20      5,40      1,30 --   80,91   87,76   94,28   99,97  105,54  102,06   95,34   86,04   76,39   83,24
03 kast      9,11      0,99 --      2,91      1,61      0,26 --   82,23   89,42   95,83  101,09  107,62  104,21   97,44   87,70   79,39   86,46
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bijlage 3M-tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
Bee.Wee.20.AO BP-01 - omgevingsvergunning

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125

04 beekp30   76,27   78,78   84,18   81,22   74,59   67,69   55,26   59,13   67,27   70,75   76,19   73,15   66,50   59,02 -- --
02 wilh z   88,82   94,52  101,08   97,63   90,85   80,96   69,47   76,53   82,74   88,46   95,04   91,60   84,82   74,91 -- --
01 wilh n   89,77   95,46  101,02   97,55   90,82   81,52   70,27   77,11   83,60   89,35   94,95   91,48   84,75   75,40 -- --
03 kast   92,66   98,38  105,00  101,55   94,78   84,84   71,22   78,13   84,05   90,33   97,05   93,57   86,79   76,63 -- --
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bijlage 3M-tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
Bee.Wee.20.AO BP-01 - omgevingsvergunning

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

04 beekp30 -- -- -- -- -- --
02 wilh z -- -- -- -- -- --
01 wilh n -- -- -- -- -- --
03 kast -- -- -- -- -- --
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bijlage 3M-tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
Bee.Wee.20.AO BP-01 - omgevingsvergunning

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T01 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
T02 gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
T03 gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
T04 gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
T05 gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T06 gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
T07 gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
T01A voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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bijlage 3M-tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
Bee.Wee.20.AO BP-01 - omgevingsvergunning

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13    21,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3    15,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4    15,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-2-2020 14:47:41Geomilieu V5.21



bijlage 3M-tech Nederland BV
invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeer
Bee.Wee.20.AO BP-01 - omgevingsvergunning

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

wilhelminasingel 0,00
1 beekpoort 0,00
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Bijlage 4, rekenresultaten wegverkeer 
 



bijlage 4M-tech Nederland BV
berekeningsresultaten Wilhelminasingel incl aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wilhelminasingel
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T01_A voorgevel 1,50 49,8 45,3 39,3 49,7
T01_B voorgevel 4,50 51,4 46,9 40,9 51,3
T01A_A voorgevel 1,50 31,4 26,9 20,8 31,3
T01A_B voorgevel 4,50 34,6 30,1 24,0 34,5
T02_A gevel 1,50 31,6 27,1 21,1 31,5

T02_B gevel 4,50 33,6 29,1 23,1 33,5
T03_A gevel 1,50 43,8 39,3 33,2 43,7
T03_B gevel 4,50 45,5 41,0 34,9 45,4
T04_A gevel 1,50 29,0 24,5 18,4 28,9
T04_B gevel 4,50 29,8 25,2 19,2 29,7

T05_A gevel 1,50 31,1 26,6 20,5 31,0
T05_B gevel 4,50 35,0 30,5 24,4 34,9
T06_A gevel 1,50 29,4 24,9 18,8 29,3
T06_B gevel 4,50 28,5 24,0 17,9 28,4
T07_A gevel 1,50 42,1 37,6 31,6 42,0

T07_B gevel 4,50 44,2 39,6 33,6 44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bijlage 4M-tech Nederland BV
berekeningsresultaten kasteelsingel incl aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: kasteelsingel
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T01_A voorgevel 1,50 24,4 21,6 13,5 24,6
T01_B voorgevel 4,50 27,9 25,2 17,1 28,2
T01A_A voorgevel 1,50 19,2 16,5 8,4 19,5
T01A_B voorgevel 4,50 20,3 17,6 9,5 20,5
T02_A gevel 1,50 22,7 19,9 11,9 22,9

T02_B gevel 4,50 25,2 22,5 14,4 25,4
T03_A gevel 1,50 24,7 22,0 13,9 24,9
T03_B gevel 4,50 27,7 25,0 16,9 28,0
T04_A gevel 1,50 -- -- -- --
T04_B gevel 4,50 -- -- -- --

T05_A gevel 1,50 23,1 20,4 12,3 23,4
T05_B gevel 4,50 25,9 23,1 15,1 26,1
T06_A gevel 1,50 -- -- -- --
T06_B gevel 4,50 -- -- -- --
T07_A gevel 1,50 22,5 19,8 11,7 22,8

T07_B gevel 4,50 25,9 23,2 15,1 26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bijlage 4M-tech Nederland BV
berekeningsresultaten gecumuleerd (beekpoort) excl aftrek 

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T01_A voorgevel 1,50 55,6 51,4 45,0 55,6
T01_B voorgevel 4,50 56,9 52,6 46,3 56,9
T01A_A voorgevel 1,50 37,1 32,8 26,4 37,0
T01A_B voorgevel 4,50 40,1 35,7 29,4 40,0
T02_A gevel 1,50 42,2 39,0 31,4 42,4

T02_B gevel 4,50 42,8 39,5 32,1 42,9
T03_A gevel 1,50 52,2 48,8 41,5 52,3
T03_B gevel 4,50 52,6 48,9 41,9 52,7
T04_A gevel 1,50 42,7 39,8 31,9 42,9
T04_B gevel 4,50 43,1 40,1 32,2 43,2

T05_A gevel 1,50 41,3 38,1 30,5 41,4
T05_B gevel 4,50 42,9 39,3 32,2 43,0
T06_A gevel 1,50 38,4 35,0 27,6 38,5
T06_B gevel 4,50 39,1 35,9 28,3 39,2
T07_A gevel 1,50 47,2 42,8 36,7 47,1

T07_B gevel 4,50 49,3 44,8 38,7 49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van BRO een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de 

ontwikkeling 7 woningen aan de Nazarethstraat en Beekpoort te Weert. In figuur 1.1 is de situering 

van het plangebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Verbeelding plangebied. 

 

De woningen zijn gelegen binnen 30 meter afstand tot het scoutingterrein ten zuidwesten van het 

plangebied. Op grond hiervan is nader akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ter plaat-

se van de woningen noodzakelijk. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de ge-

luidsbelasting op de woningen en deze te toetsen aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrij-

ven en milieuzonering (2009).  

  



 

Rapport 13019 versie D2  Pagina 2 van 7 

2 TOETSINGSKADER 
 

2.1 VNG-publicatie 

Bij de ruimtelijke inpassing van woningen in afwijking van het vigerend bestemmingsplan biedt de 

VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) een handreiking voor het uitvoeren van een goede 

ruimtelijke onderbouwing. De publicatie geeft voor verschillende bedrijfsmatige activiteiten een richt-

afstand voor een aantal milieuthema’s. Is de afstand tussen de geplande woningbouw en bedrijvig-

heid kleiner dan de richtafstand, dan is een uitgebreid onderzoek gewenst.  

 

De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is 

een woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden 

voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de ran-

den (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijk-

baar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief 

verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied. 

 

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen 

komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het bui-

tengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden be-

schouwd. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.  

 

Het plangebied is gelegen in het centrum van Weert. In de directe omgeving is sprake van een hoge 

mate van functiemenging. Daarom wordt het gebied getypeerd als ‘gemengd’. 

 

In de publicatie worden per milieucategorie richtafstanden gesteld. Deze richtafstand volgt uit een 

voor die categorie of bedrijfstak gangbare, gemiddelde bedrijfssituatie. Wanneer woningen buiten de 

richtafstand zijn gelegen, mag worden gesteld dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefkli-

maat. Liggen de woningen binnen de richtafstand, dan is nader onderzoek noodzakelijk. Het scouting-

terrein wordt door de gemeente Weert vergelijkbaar geacht met ‘sportvelden’, waarvoor in gemengd 

gebied een richtafstand van 30 meter geldt.  

 

Voor bedrijven gelden conform de VNG-publicatie in beginsel de in tabel 2.1 opgenomen richtwaar-

den voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), het maximale geluidniveau (LAmax) en de 

verkeersaantrekkende werking (Lih) volgens stap 2 uit het voorgesteld stappenplan in bijlage 5 van de 

publicatie. Indien de richtwaarden uit stap 2 niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag na motivatie 

de richtwaarden van stap 3 hanteren.  

 
Tabel 2.1  Richtwaarden VNG-publicatie in gemengd gebied 

typering dag avond nacht 

LAr,LT (stap 2) 50 45 40 

LAmax (stap 2) 70 65 60 

Lih (stap 2) 50 45 40 

LAr,LT (stap 3) 55 50 45 

LAmax (stap 3)* 70 65 60 

Lih (stap 3) 65 60 55 

* exclusief aan- en afrijdend verkeer 

  



 

Rapport 13019 versie D2  Pagina 3 van 7 

De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale aspecten en blijft beperkt tot 

een gebied waarin het verkeer: 

 nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming; 

 voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg; 

 nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising of 

een afstand van 250 meter tot de toegang van de inrichting; 

 akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium zoals ook bij 

de reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder wordt toegepast). 

 nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt. 

 

2.2 Activiteitenbesluit  

In het Activiteitenbesluit zijn grenswaarden opgenomen voor type A en B inrichtingen. De voor de 

scouting relevante grenswaarden zijn opgenomen in artikel 2.17. Samengevat gelden de in tabel 2.2 

opgenomen grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximale 

geluidniveau (LA,max) voor inrichtingen. 

 
Tabel 2.2  Overzicht grenswaarden Activiteitenbesluit [dB(A)] 

 dagperiode avondperiode nachtperiode 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 45 40 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 65 60 

 

De grenswaarde uit het Activiteitenbesluit is gelijk aan de richtwaarde volgens stap 2 uit de VNG-

publicatie. Bij toetsing aan de grenswaarden blijft echter buiten beschouwing: 

- stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit als binnenter-

rein kan worden aangemerkt; 

- stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactivi-

teiten; 

- het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeente-

lijke verordening regels zijn gesteld. 

 

Bij het bepalen van het maximale geluidniveau blijft bovendien buiten beschouwing:  

- het komen en gaan van bezoekers aan horeca-, sport- en recreatieinrichtingen; 

- het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw ver-

band staan. 

 

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in afwijking van tabel 2.2 maatwerkvoorschriften vast te 

stellen. 
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3 UITGANGSPUNTEN 

 

3.1 Omschrijving van de inrichting 

Scouting St. Maarten is gevestigd aan de Nazarethsteeg 27 te Weert. In figuur 3.1 is de ligging van 

het plangebied ten opzichten van het scoutingterrein weergegeven. 

 

 
Figuur 3.1 Plangebied (wit) en scouting (geel) 

 

In overleg met de scouting is de bedrijfssituatie vastgesteld. De reguliere activiteiten van de vereni-

ging spelen zich met name af op vrijdagavond en zaterdag. In de vakantieperiodes kan de accommo-

datie ook worden gehuurd inclusief overnachtingen. Daarom wordt deze situatie als de representatie-

ve bedrijfssituatie beschouwd. 

 

In de representatieve bedrijfssituatie zijn groepen tot maximaal 60 personen (inclusief begeleiding) 

aanwezig. Het grootste deel van de aanwezigen is 5 tot 23 jaar oud. Het gehele buitenterrein kan in 

de dag- en (vroege) avondperiode worden gebruikt voor spellen. Het kan voorkomen dat gebruik 

wordt gemaakt van een (verplaatsbare) geluidsinstallatie, maar alleen ter ondersteuning van de ver-

staanbaarheid van uitleg en aankondigingen. Vanwege dit incidentele karakter wordt deze activiteit 

buiten beschouwing gelaten. De installatie wordt niet gebruikt om muziek af te spelen. Ten westen 

van het gebouw (op de luchtfoto in figuur 3.1 herkenbaar) is een vuurplaats aanwezig waar ook na 

23.00 uur kleine groepen zich kunnen verzamelen en napraten.  

 

Uitgangspunt is dat in de gehele dagperiode 60 personen verspreid over het oostelijk deel van het 

terrein aanwezig zijn, waarbij 25% van de aanwezigen aan het woord is met normaal stemvolume. 

Naar schatting 5% van de aanwezigen zal met verheven stem spreken. Verdere stemverheffingen, 

zoals roepen, worden verrekend als maximale geluidniveaus. In de avondperiode zijn op het oostelijk 

deel 40 personen gedurende 2 uur aanwezig met dezelfde verhoudingen, op het westelijk terrein zijn 

20 personen met normaal stemvolume aanwezig. In de nachtperiode zijn rondom de vuurplaats 

eveneens nog 20 personen met normaal stemvolume aanwezig. De geluidsemissie vanuit het ge-

bouw is niet relevant te noemen. 
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Aan de oostzijde van het terrein is ruimte voor maximaal 12 personenauto’s. Gerekend wordt met 24 

bewegingen in de dagperiode en 12 in de avondperiode. De Nazarethsteeg beschikt over elementen-

verharding in keperverband. Gelet op het karakter van de steeg is een snelheid van 10 kilometer per 

uur representatief te noemen. Omdat het een voor auto’s doodlopende steeg betreft, zullen alle be-

wegingen van en naar de Beekpoort plaatsvinden. Overige bezoekers zullen gebruik maken van het 

(openbare) parkeerterrein ten noorden van het scoutingterrein, of andere vervoermiddelen (bijvoor-

beeld fiets) gebruiken. 

 

3.2 Plangebied 

In figuur 3.2 is een inrichtingsschets van het plan geprojecteerd onder de verbeelding. 

 

 
Figuur 3.2 Concept-indeling plangebied. 

 

Uit deze indeling volgt dat twee woningen langs de Beekpoort worden voorzien. In het bouwvlak aan 

de Nazarethsteeg worden vijf woningen geprojecteerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van 3 bouwlagen. 

 

Binnen het plangebied is een parkeervoorziening geprojecteerd. De groene strook in figuur 3.2 ten 

westen van het plangebied is een deel van het openbare parkeerterrein. 

 

3.3 Overdrachtsmodel 

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen indu-

strielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2020.0. In het model 

is de omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toets-

punten. In het model is rekening gehouden met diverse bestaande omgevingselementen. Hierbij is 

gebruik gemaakt van openbaar beschikbare gegevensbestanden. 
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De gehanteerde bronvermogens voor stemgeluid zijn afgeleid uit algemeen gangbare literatuur1. Voor 

normaal stemgeluid wordt een (equivalent) bronvermogen van 65 dB(A) per persoon gehanteerd, 

voor verheven stemgebruik 70 dB(A). In de bepaling van het bronvermogen wordt rekening gehouden 

met het aantal personen, het percentage actieve personen en de totale oppervlakte. Het bronver-

mogen voor roepende en schreeuwende personen ten behoeve van maximale geluidniveaus be-

draagt 86 dB(A) respectievelijk 100 dB(A). Deze activiteiten zijn gemodelleerd als mobiele bron op de 

rand van de genummerde vlakken. 

 

In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het overdrachtsmodel weergegeven. 

 

 

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 

 

In lijn met de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM, 1998) wordt in de dagperi-

ode enkel getoetst op beganegrondniveau, en in de avond- en nachtperiode op bovengelegen verdie-

pingen. In bijlage 2 zijn alle berekeningsresultaten weergegeven. 

 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van de activiteiten van de scouting bedraagt ten 

hoogste 44 dB(A) etmaalwaarde. Het geluid als gevolg van de verkeersaantrekkende werking (indi-

recte hinder) bedraagt ten hoogste 49 dB(A). De avondperiode is in beide gevallen maatgevend. De-

ze resultaten voldoen aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie en de grenswaarden uit het Activitei-

tenbesluit. 

 

Het maximale geluidniveau bedraagt in de dagperiode ten hoogste 67 dB(A), waarmee wordt voldaan 

aan de richtwaarde. Ook in de nachtperiode wordt met ten hoogste 54 dB(A) voldaan. In de avondpe-

riode treedt enkel ter plaatse van de meest zuidelijke woning een overschrijding van de richtwaarde 

op. Als gevolg van het sluiten van een autoportier treedt een niveau tot 67 dB(A) op. Wanneer toe-

passing wordt gegeven aan stap 3 uit de publicatie, wordt het maximale geluidniveau als gevolg van 

aan- en afrijdend verkeer buiten beschouwing gelaten. Ook bij toetsing aan het Activiteitenbesluit 

wordt het maximale geluidniveau als gevolg van het komen en gaan van bezoekers niet getoetst. 

Derhalve wordt alsnog aan de richt- en grenswaarde voldaan. Omdat de inrichting aan het Activitei-

tenbesluit voldoet, is het niet onredelijk om te stellen dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat ter plaatse van de woningen2. 

 

Auto’s die op het openbaar parkeerterrein worden geparkeerd, staan op vrijwel dezelfde afstand tot 

deze woning en kunnen derhalve leiden tot gelijke maximale geluidniveaus als gevolg van gelijke 

activiteiten. Bovendien is op het binnenterrein van het plan een parkeerplaats voor bewoners voor-

zien, waar eveneens maximale geluidniveaus kunnen ontstaan als gevolg van autoportieren. Het 

maximale geluidniveau van autoportieren is inherent aan een stedelijke woonomgeving en moet der-

halve per definitie aanvaardbaar worden geacht. 

 

 

  

                                                      
1  Martin Tennekes: Het menselijk stemgeluid. Journaal Geluid, december 2009. 

Emissionskenwerte von Schallquellen, VDI 3770, september 2012. 

2  ABRvS 201806401/1/R2 d.d. 18 december 2019. 
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5 CONCLUSIE 

 

Zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als de indirecte hinder voldoet aan de richtwaarden 

uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) en de grenswaarden uit het Activiteitenbe-

sluit. 

 

Als gevolg van sluitende autoportieren kan ter plaatse van de zuidelijke woning een maximaal geluid-

niveau tot 67 dB(A) optreden in de avondperiode, waarmee de richtwaarde uit stap 3 wordt over-

schreden. Bij toepassing van stap 3 uit de publicatie wordt het maximale geluidniveau als gevolg van 

aan- en afrijdend verkeer niet getoetst. Ook het Activiteitenbesluit maakt deze uitzondering. Derhalve 

kan alsnog aan de richt- en grenswaarden worden voldaan. Omdat de inrichting aan het Activiteiten-

besluit voldoet, is het niet onredelijk om te stellen dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leef-

klimaat ter plaatse van de woningen. 

 

 

 

Econsultancy 

Swalmen, 2 september 2020 

 

 



 

 

BIJLAGE 1. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL 
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Model: uitgangspunt
D2 - Beekpoort Weert

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1

LAr,LT        4711           1 15:58, 17 jul 2020         -80          25 m1 auto's Polylijn     177064,89     363012,81     177065,12     363012,45     0,75     0,75      0,00

LA,max        4716           2 15:58, 17 jul 2020        -635           6 m2 roepende stem Polylijn     177031,13     363007,20     177065,48     362986,44     1,50     1,50      0,00

LA,max        4717           2 11:21, 2 sep 2020        -641           6 m3 schreeuwende stem Polylijn     177031,25     363006,96     177065,36     362987,16     1,50     1,50      0,00

indirect        4710           3 15:58, 17 jul 2020         -31          49 m4 auto's Polylijn     177065,15     363012,76     177066,30     363060,21     0,75     0,75      0,00
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Model: uitgangspunt
D2 - Beekpoort Weert

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Weging Aantal(D) Aantal(A)

LAr,LT      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           6            48,43            48,43             5,61            15,27 A    12     6

LA,max      0,00      1,50      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief           5            52,79            52,79             8,73            21,74 A     1     1

LA,max      0,00      1,50      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief           5            51,37            51,37             8,50            21,87 A     1     1

indirect      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           3            48,54            48,54             3,36            45,18 A    24    12
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Model: uitgangspunt
D2 - Beekpoort Weert

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63

LAr,LT --   37,13   35,37 --  10   2,00          25 --   62,00   69,00   74,00   80,00   82,00   81,00   75,00   65,00   86,57    0,00    0,00

LA,max --   41,35   36,58 --  10  10,00           6 -- --   29,30   61,60   76,40   83,10   81,10   73,40 --   86,02    0,00    0,00

LA,max --   41,47   36,69 --  10  10,00           6 -- --   43,30   75,60   90,40   97,10   95,10   87,40 --  100,02    0,00    0,00

indirect --   37,03   35,27 --  10   1,00          49 --   62,00   69,00   74,00   80,00   82,00   81,00   75,00   65,00   86,57    0,00    0,00
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Model: uitgangspunt
D2 - Beekpoort Weert

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

LAr,LT    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   62,00   69,00   74,00   80,00   82,00   81,00   75,00   65,00   86,57

LA,max    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -- --   29,30   61,60   76,40   83,10   81,10   73,40 --   86,02

LA,max    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -- --   43,30   75,60   90,40   97,10   95,10   87,40 --  100,02

indirect    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   62,00   69,00   74,00   80,00   82,00   81,00   75,00   65,00   86,57
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Model: uitgangspunt
D2 - Beekpoort Weert

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten

LAr,LT        4712           1 15:58, 17 jul 2020        -525          11 o1 normale stem, oost Polygoon     177028,86     362972,49     1,50      1,50      0,00 Relatief           6

LAr,LT        4713           1 15:58, 17 jul 2020        -561           7 o2 normale stem, west Polygoon     177010,49     362974,27     1,50      1,50      0,00 Relatief           6

LAr,LT        4714           1 15:58, 17 jul 2020        -581          11 o3 stemverheffing, oost Polygoon     177028,87     362972,49     1,50      1,50      0,00 Relatief           7

LAr,LT        4715           1 15:58, 17 jul 2020        -617           7 o4 stemverheffing, west Polygoon     176994,51     363012,56     1,50      1,50      0,00 Relatief           7
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Model: uitgangspunt
D2 - Beekpoort Weert

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte TypeLw Weging Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Tijd(D) Tijd(A) Tijd(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaL DeltaH

LAr,LT           146,67          1151,54             8,96            37,59 True A 25,003% 16,672% -- 03:00:01 00:40:00 --   6,02   7,78 --  10,0  10,0

LAr,LT           109,02           598,21             5,13            37,03 True A -- 25,003% 6,252% -- 01:00:00 00:30:00 --   6,02  12,04  10,0  10,0

LAr,LT           146,59          1150,07             0,01            37,57 True A 19,999% 13,335% -- 02:23:59 00:32:00 --   6,99   8,75 --  10,0  10,0

LAr,LT           108,93           597,12             0,01            37,01 True A -- 19,999% 5,000% -- 00:47:59 00:24:00 --   6,99  13,01  10,0  10,0

2-9-2020 12:35:21Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: Econsultancy



Econsultancy
13019

Model: uitgangspunt
D2 - Beekpoort Weert

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X-aantal Y-aantal Negeer obj. LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k LwM2 Totaal Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

LAr,LT           6           6 Ja -- --    9,69   23,69   31,39   28,19   25,09   21,89 --   34,40 -- --   40,30   54,30

LAr,LT           3           5 Ja -- --   12,53   26,53   34,23   31,03   27,93   24,73 --   37,24 -- --   40,30   54,30

LAr,LT           6           6 Ja -- --   11,99   26,19   35,59   34,69   31,29   25,69 --   39,40 -- --   42,60   56,80

LAr,LT           3           5 Ja -- --   14,84   29,04   38,44   37,54   34,14   28,54 --   42,25 -- --   42,60   56,80
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Model: uitgangspunt
D2 - Beekpoort Weert

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125

LAr,LT   62,00   58,80   55,70   52,50 --   65,01    0,00    0,00  -17,78  -17,78  -17,78  -17,78  -17,78  -17,78    0,00 -- --   27,47

LAr,LT   62,00   58,80   55,70   52,50 --   65,01    0,00    0,00  -13,01  -13,01  -13,01  -13,01  -13,01  -13,01    0,00 -- --   25,54

LAr,LT   66,20   65,30   61,90   56,30 --   70,01    0,00    0,00  -17,78  -17,78  -17,78  -17,78  -17,78  -17,78    0,00 -- --   29,77

LAr,LT   66,20   65,30   61,90   56,30 --   70,01    0,00    0,00  -13,01  -13,01  -13,01  -13,01  -13,01  -13,01    0,00 -- --   27,85
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Model: uitgangspunt
D2 - Beekpoort Weert

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k LwrM2 Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

LAr,LT   41,47   49,17   45,97   42,87   39,67 --   52,18 -- --   58,08   72,08   79,78   76,58   73,48   70,28 --   82,79

LAr,LT   39,54   47,24   44,04   40,94   37,74 --   50,25 -- --   53,31   67,31   75,01   71,81   68,71   65,51 --   78,02

LAr,LT   43,97   53,37   52,47   49,07   43,47 --   57,18 -- --   60,38   74,58   83,98   83,08   79,68   74,08 --   87,79

LAr,LT   42,05   51,45   50,55   47,15   41,55 --   55,26 -- --   55,61   69,81   79,21   78,31   74,91   69,31 --   83,02
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Model: uitgangspunt
D2 - Beekpoort Weert

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Type Richt.

LA,max        4718           2 11:21, 2 sep 2020 p1 schreeuwen bij vuurplaats Punt     177002,62     363006,96     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00

LA,max        4719           2 15:58, 17 jul 2020 p2 autoportier Punt     177059,40     363008,87     1,00      1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00
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Model: uitgangspunt
D2 - Beekpoort Weert

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hoek Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Tijd(D) Tijd(A) Tijd(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Weging Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k

LA,max 360,00 100,000% 100,000% 100,000% 12:00:00 04:00:00 08:00:00   0,00   0,00   0,00 A -- --   43,30   75,60   90,40   97,10   95,10   87,40

LA,max 360,00 100,000% 100,000% -- 12:00:00 04:00:00 --   0,00   0,00 -- A   68,80   79,30   83,20   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90
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Model: uitgangspunt
D2 - Beekpoort Weert

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k

LA,max --  100,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -- --   43,30   75,60   90,40   97,10   95,10   87,40

LA,max   78,00  100,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   68,80   79,30   83,20   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90
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Model: uitgangspunt
D2 - Beekpoort Weert

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 8k Lwr Totaal

LA,max --  100,02

LA,max   78,00  100,03
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BIJLAGE 2. BEREKENINGSRESULTATEN  

  



Econsultancy
13019

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A Nazarethsteeg 177069,75 363016,92 1,50 39,27 38,40 16,92 43,40 68,28

1_B Nazarethsteeg 177069,75 363016,92 5,00 40,58 39,49 19,31 44,49 67,66

1_C Nazarethsteeg 177069,75 363016,92 8,00 40,49 39,36 20,26 44,36 66,63

2_A Nazarethsteeg 177069,39 363026,73 1,50 37,17 36,11 16,34 41,11 64,55

2_B Nazarethsteeg 177069,39 363026,73 5,00 39,17 37,95 18,57 42,95 64,40

2_C Nazarethsteeg 177069,39 363026,73 8,00 39,16 37,97 19,73 42,97 64,03

3_A Nazarethsteeg 177069,06 363035,74 1,50 35,52 34,38 16,23 39,38 61,86

3_B Nazarethsteeg 177069,06 363035,74 5,00 37,87 36,62 18,36 41,62 61,80

3_C Nazarethsteeg 177069,06 363035,74 8,00 37,87 36,69 19,52 41,69 61,64

4_A Nazarethsteeg 177068,77 363043,71 1,50 34,73 33,41 14,33 38,41 60,04

4_B Nazarethsteeg 177068,77 363043,71 5,00 37,12 35,78 16,86 40,78 59,99

4_C Nazarethsteeg 177068,77 363043,71 8,00 37,21 35,95 18,28 40,95 59,89

5_A Nazarethsteeg 177068,50 363051,28 1,50 33,99 32,62 13,43 37,62 58,70

5_B Nazarethsteeg 177068,50 363051,28 5,00 36,27 34,90 15,81 39,90 58,63

5_C Nazarethsteeg 177068,50 363051,28 8,00 36,56 35,28 17,71 40,28 58,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy
13019

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

1_A Nazarethsteeg 177069,75 363016,92 1,50 67,23 67,23 50,51

1_B Nazarethsteeg 177069,75 363016,92 5,00 67,06 67,06 53,53

1_C Nazarethsteeg 177069,75 363016,92 8,00 66,38 66,38 54,06

2_A Nazarethsteeg 177069,39 363026,73 1,50 63,71 63,71 46,41

2_B Nazarethsteeg 177069,39 363026,73 5,00 63,73 63,73 50,10

2_C Nazarethsteeg 177069,39 363026,73 8,00 63,43 63,43 51,09

3_A Nazarethsteeg 177069,06 363035,74 1,50 60,58 60,58 45,75

3_B Nazarethsteeg 177069,06 363035,74 5,00 61,27 61,27 49,58

3_C Nazarethsteeg 177069,06 363035,74 8,00 61,15 61,15 50,83

4_A Nazarethsteeg 177068,77 363043,71 1,50 57,83 57,83 39,77

4_B Nazarethsteeg 177068,77 363043,71 5,00 59,44 59,44 42,32

4_C Nazarethsteeg 177068,77 363043,71 8,00 59,40 59,40 43,59

5_A Nazarethsteeg 177068,50 363051,28 1,50 55,85 55,85 37,90

5_B Nazarethsteeg 177068,50 363051,28 5,00 58,06 58,06 40,56

5_C Nazarethsteeg 177068,50 363051,28 8,00 57,99 57,99 42,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 1_B - Nazarethsteeg
Groep: LA,max

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

1_B Nazarethsteeg 177069,75 363016,92 5,00 67,06 67,06 53,53

p2 autoportier 177059,40 363008,87 1,00 67,06 67,06 --

m3 schreeuwende stem 177031,25 363006,96 1,50 63,72 63,72 --

p1 schreeuwen bij vuurplaats 177002,62 363006,96 1,50 53,53 53,53 53,53

m2 roepende stem 177031,13 363007,20 1,50 49,94 49,94 --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 67,06 67,06 53,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy
13019

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 1_C - Nazarethsteeg
Groep: LA,max

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

1_C Nazarethsteeg 177069,75 363016,92 8,00 66,38 66,38 54,06

p2 autoportier 177059,40 363008,87 1,00 66,38 66,38 --

m3 schreeuwende stem 177031,25 363006,96 1,50 63,46 63,46 --

p1 schreeuwen bij vuurplaats 177002,62 363006,96 1,50 54,06 54,06 54,06

m2 roepende stem 177031,13 363007,20 1,50 49,67 49,67 --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 66,38 66,38 54,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy
13019

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirect
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A Nazarethsteeg 177069,75 363016,92 1,50 41,08 42,84 -- 47,84 78,13

1_B Nazarethsteeg 177069,75 363016,92 5,00 37,33 39,09 -- 44,09 74,36

1_C Nazarethsteeg 177069,75 363016,92 8,00 34,79 36,55 -- 41,55 71,82

2_A Nazarethsteeg 177069,39 363026,73 1,50 41,73 43,49 -- 48,49 78,77

2_B Nazarethsteeg 177069,39 363026,73 5,00 38,14 39,90 -- 44,90 75,17

2_C Nazarethsteeg 177069,39 363026,73 8,00 35,73 37,49 -- 42,49 72,76

3_A Nazarethsteeg 177069,06 363035,74 1,50 41,91 43,67 -- 48,67 78,94

3_B Nazarethsteeg 177069,06 363035,74 5,00 38,27 40,03 -- 45,03 75,30

3_C Nazarethsteeg 177069,06 363035,74 8,00 35,90 37,66 -- 42,66 72,93

4_A Nazarethsteeg 177068,77 363043,71 1,50 42,00 43,76 -- 48,76 79,04

4_B Nazarethsteeg 177068,77 363043,71 5,00 38,24 40,00 -- 45,00 75,27

4_C Nazarethsteeg 177068,77 363043,71 8,00 35,82 37,58 -- 42,58 72,85

5_A Nazarethsteeg 177068,50 363051,28 1,50 41,98 43,74 -- 48,74 79,02

5_B Nazarethsteeg 177068,50 363051,28 5,00 37,98 39,74 -- 44,74 75,01

5_C Nazarethsteeg 177068,50 363051,28 8,00 35,42 37,18 -- 42,18 72,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4  Archeologisch onderzoek

 Bestemmingsplan "Beekpoort - Nazarethsteeg" (ontwerp) 89
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SAMENVATTING 

 
In maart 2020 is door Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de Beekpoort 1-3 te 
Weert (gemeente Weert). Dit bureauonderzoek heeft geresulteerd in een gespecificeerd verwachtingsmodel 
voor deze locatie. Aan de hand van deze gegevens kunnen vervolgens adviezen over mogelijk aanwezige 
archeologische resten en een eventueel vervolgtraject worden opgesteld. 
 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen sloop van de huidige 
bebouwing ten behoeve van de nieuwbouw van zeven levensloopbestendige woningen (Figuur 1 en 2). De 
diepte van de toekomstige verstoring is niet bekend, maar uitgaande van een standaard funderingsdiepte 
zonder onderkeldering, zal deze naar verwachting tot tenminste 0,8-1,0 meter beneden maaiveld reiken. 
 
Op de leidende Archeologische Beleidskaart van de gemeente Weert ligt het plangebied in een zone die staat 
aangegeven als een gebied van (zeer hoge) archeologische waarde (WR-AW, Categorie 2). Deze verwachting 
kan gekoppeld worden aan de historische kern van Weert. Hiervoor geldt dat bij bodemverstoringen dieper dan 
40 centimeter en groter dan 50 m2 een onderzoeksplicht geldt. De gemeente Weert heeft middels deze kaart 
aangegeven dat een archeologisch onderzoek noodzakelijk is.1 Gezien de historische locatie en de ligging in 
Beleidscategorie 2, zal in eerste instantie een archeologisch bureauonderzoek worden opgesteld. 
 
Het plangebied is op de geomorfologische kaart niet gekarteerd. Gezien de ligging direct tegen de historische 
stadskern van Weert, gelegen op een dekzandrug, zal het plangebied eveneens op deze dekzandrug liggen. 
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, Bijlage 6) is te zien dat zowel de stadskern van Weert als het 
plangebied hoog in het landschap liggen. Deze hoge ligging is gebaseerd op zowel de landschappelijke ligging 
op een dekzandrug. In de omgeving zijn vondsten bekend uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. In de 
directe omgeving van het plangebied is dat echter niet het geval. Daarom geldt voor het plangebied een 
middelhoge archeologische verwachting voor de periode laat-paleolithicum tot en met het mesolithicum. Binnen 
het plangebied worden enkeerdgronden verwacht. Deze gronden hebben een dek (eerdlaag) dat een 
conserverende werking kan hebben op eventueel aanwezige archeologische resten. Resten uit de periode laat-
paleolithicum en mesolithicum worden onder de verwachte eerdlaag, stadsophogingslaag of in de 
oorspronkelijke bodem verwacht en kunnen bestaan uit tijdelijke bewoningssporen, haardkuilen, 
vuursteenstrooiingen. 
 
Vanwege de hoge ligging zal het plangebied vanaf het neolithicum een aantrekkelijke bewoningsplaats zijn 
geweest. In de omgeving, op de hoge zandgronden, zijn resten aangetroffen uit het neolithicum, bronstijd, 
ijzertijd en uit de Romeinse tijd. Daarom wordt aan het plangebied een hoge verwachting toegekend voor 
nederzettingsresten uit zowel de periode neolithicum tot en met de bronstijd als voor nederzettingsresten uit de 
ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Resten worden onder de verwachte eerdlaag, 
stadsophogingslaag of in de oorspronkelijke bodem verwacht en kunnen bestaan uit cultuurlagen, paalkuilen/-
gaten, afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of gebruiksvoorwerpen. 
 
Het plangebied ligt aan de straat Beekpoort en ligt direct ten noordwesten van de middeleeuwse stadskern van 
Weert. De Beekpoort, ook bekend als ‘op de Beeck’ is vernoemd naar de nabij gelegen stadspoort. De straat 
stond binnenstedelijk bekend als de Beekstraat en liep via de stadspoort over in de Beekpoort. Parallel aan 
deze straat stroomde de in 1296 gegraven Weerterbeek / Bocholterbeek. De Beekpoort vormde sinds de 
middeleeuwen een uitvalsweg richting de westelijk en zuidwestelijk gelegen buurtschappen Boshoven en 
Boshoverbeek. Vanaf de straat Beekpoort loopt de Oude Hushoverweg richting het buurtschap Hushoven. 
Uit historische kaarten blijkt dan ook dat deze straat sinds tenminste de 16e eeuw al aanwezig was. Het 
plangebied is onbebouwd en waarschijnlijk als bouwland/moestuinen in gebruik. Direct ten oosten van het 
plangebied lagen de middeleeuwse stadsversterkingen met de dubbele stadsgracht en een aarden omwallingen 
en palissaden. Deze werden net als de stadspoorten in het begin van de 19e eeuw gesloopt. 
Vanaf circa 1700 is één, mogelijk twee gebouwen in het noordwestelijke deel van het plangebied aanwezig. Ook 
is de Nazarethsteeg bestaat dan al. Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw is een gebouw (boerderij) 
aanwezig in het noordwestelijke deel van het plangebied, ter plaatse van de huidige stadsboerderij Beekpoort 
huisnummer 3. De andere, onbebouwde percelen zijn als erf en tuin in gebruik. Vanaf 1929-1930 wordt de 
huidige bebouwing gerealiseerd in de noordelijke delen van het plangebied. De Weerterbeek is ter hoogte van 

                                
1 ArchAeO en RAAP 2010, Archeologische Beleidskaart voor de gemeenten Weert en Nederweert (ArchAeO-rapport 0915, 
kaartbijlage 1). 



  

                                        Archeologisch bureauonderzoek Beekpoort 1-3 te Weert / AM19244 

 

Pagina 4 van 26 
 

het plangebied gedempt.  
Gezien de aanwezigheid van bebouwing in het plangebied sinds tenminste 1700 en de mogelijkheid dat deze 
voorgangers heeft die tot de (late) middeleeuwen kan teruggaan, geldt voor het plangebied een hoge 
verwachting voor nederzettings- en bebouwingsresten uit de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd. 
Archeologische resten worden vanaf het maaiveld verwacht en kunnen bestaan uit onder andere cultuurlagen, 
funderingsresten, paalkuilen/-gaten, afvalkuilen, gebruiksvoorwerpen van bijvoorbeeld natuursteen, fragmenten 
aardewerk en sporen van agrarische activiteiten. 
 
Wat betreft de conservering en gaafheid van eventuele archeologische resten kan het volgende gesteld worden: 
wegens de verwachte aanwezigheid van enkeerdgrond met een eerdlaag en de mogelijke stadsophogingslagen, 
waren archeologische resten beschermd tegen latere invloeden. Over het algemeen kunnen (anorganische) 
vondsten en sporen onder zo’n dek in goede toestand worden aangetroffen. Mogelijke vuursteenvindplaatsen 
zullen echter eerder verstoord kunnen zijn geraakt bij de aanleg van het esdek en de eerste bewerking ervan. 
Hierdoor is vaak de top van de natuurlijk bodem opgenomen in het bovenliggende, opgebrachte dek.  
Wat betreft de organische resten is het afhankelijk hoe diep het grondwater zit. Bij hoge enkeerdgronden zijn de 
omstandigheden voor het aantreffen van organische resten minder goed: door de relatief lage grondwaterstand 
(GWT VII) kunnen organische resten vaak enkel in dieper, waterhoudende sporen zoals waterputten bewaard 
blijven. In het noordelijke deel (gedempte Weerterbeek) kunnen organische resten door de waarschijnlijk 
aanwezige hogere grondwaterstand beter bewaard zijn gebleven. 
 
Er zijn geen gegevens bekend van (diepe) bodemverstoring in het (sub)recente verleden, los van verstoring ter 
plaatse van de huidige bebouwing (tot overwegend 70 cm –mv en plaatselijk tot circa 100 cm –mv) en lokaal als 
gevolg van de aanwezige kabels en leidingen.  
 
Op basis van bovenstaande gegevens wordt geadviseerd om het verwachtingsmodel te toetsen middels een 
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek na bovengrondse sloop (tot 
maaiveld) en het verwijderen van aanwezige verharding. Hiermee wordt de fase van een (verkennend) 
booronderzoek overgeslagen. Gezien de historische locatie zou uit een dergelijk onderzoek zeer waarschijnlijk 
naar voren komen dat een gravend archeologisch onderzoek nodig wordt geacht. Een proefsleuvenonderzoek 
kan alleen plaatsvinden op basis van een nog op te stellen en goed te keuren Programma van Eisen (PvE). 
 
Dit advies is gecontroleerd en beoordeeld door de bevoegde overheid, in dit geval de gemeente Weert. Deze zal 
vervolgens een besluit nemen over de vervolgprocedure. Tot die tijd kan er nog niet begonnen worden met 
bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoring.  
 
Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is 
gericht op het inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de 
beschadiging dan wel vernietiging als gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig 
bodemarchief tot een minimum worden beperkt.  
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

 

Administratieve gegevens 
Projectnummer    : AM19244 
OM-nummer    : 4789218100 
Soort  onderzoek   : Bureauonderzoek 
Adres onderzoekslocatie  : Beekpoort 1-3 te Weert 
Toponiem    : Beekpoort 
Gemeente    : Weert 
Provincie    : Limburg 
Kadastrale registratie   : Weert, sectie R, nrs. 1217, 2110, 2111 en 3963 
Coördinaten    : Centraal 177.081; 363.033 
       NW:   177.069; 363.060  
       NO:  177.099; 363.055 
       ZW:  177.069; 363.010  
       ZO:  177.093; 363.008 
Oppervlakte    : Circa 1.360 m2 

Huidig locatie gebruik   : Woningen met schuren en garageboxen 
Aanleiding onderzoek   : Bestemmingsplanwijziging, nieuwbouw woningen  
Opdrachtgever    : BRO-Tegelen 
Bevoegde overheid   : Gemeente Weert, contactpersoon dhr. W. Truyen 
Adviseur namens bevoegde overheid : ArchAeO (dhr. F. Kortlang) 
Opslag documentatie en materiaal  : Noordhoven 4 te Roermond tot deponering bij een e- 
       depot  
Datum uitvoering   : Maart 2020 
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1. INLEIDING 

 
In opdracht van BRO-Tegelen heeft Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd op de locatie: 
 

Adres onderzoekslocatie  : Beekpoort 1-3 te Weert  
Gemeente   : Weert 
Oppervlakte   : Circa 1.360 m2  

 Huidig gebruik van de locatie : Bebouwd met tuin 
 Toekomstig gebruik  : Zeven levensloopbestendige woningen 

 
Dit archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de BRL SIKB 4000 (protocol 4002), KNA 
4.1. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek naar de historie en de archeologische waarde van de 
onderzoekslocatie.  
 

Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen sloop van de huidige 
bebouwing (twee twee-onder-een-kap-woningen, de stadsboerderij, schuur en garageboxen) ten behoeve van 
de nieuwbouw van zeven levensloopbestendige woningen (Figuur 1 en 2). De oppervlakte van de woningen met 
aanbouw (berging/schuur) bedraagt circa 580 m2. Inclusief de te realiseren verharding (bestrating) zal dat 
ongeveer 1.115 m2 bedragen.  
De diepte van de toekomstige verstoring is nog niet bekend, maar uitgaande van een standaard 
funderingsdiepte zonder onderkeldering, zal deze naar verwachting tot tenminste 1,0 meter beneden maaiveld 
reiken.2  Er zijn geen plannen om nieuwe kabels en leidingen aan te leggen, los van de bestaande (zie Figuur 
10). 
 
Op de leidende Archeologische Beleidskaart van de gemeente Weert (Bijlage 4) ligt het plangebied in een zone 
die staat aangegeven als een gebied van zeer hoge archeologische waarde (Categorie 2). Deze verwachting 
kan gekoppeld worden aan de historische kern van Weert. Hiervoor geldt dat bij bodemverstoringen dieper dan 
40 centimeter en groter dan 50 m2 een onderzoeksplicht geldt. Op basis van deze kaarten geldt een 
archeologisch onderzoeksplicht.3   
Gezien de historische locatie en de ligging in Beleidscategorie 2, zal in eerste instantie een archeologisch 
bureauonderzoek worden opgesteld. 
 

                                
2 Geschatte diepte van de toekomstige funderingen. Exacte bouwplannen zijn na navraag bij de opdrachtgever niet beken 
(medegedeeld per e-mail 18 mei 2020). 
3 ArchAeO en BraGIS 2017, Bijlage bij de Nota update beleidskaart archeologie gemeenten Weert-Nederweert (ArchAeO-rapport 
17001). 
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Figuur 1: Het plangebied, aangegeven met het gele kader (Bron: PDOK Viewer). 

 

 
Figuur 2: Toekomstige situatie in het plangebied(Bron: Aangeleverd door de opdrachtgever).  
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Doel 
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerd archeologisch 
verwachtingsmodel voor de locatie. Dit verwachtingsmodel wordt op basis van historische kaarten en bekende 
landschappelijke en archeologische gegevens gevormd. Dit verwachtingsmodel zal vervolgens leiden tot een 
aanbeveling over het behoud in-situ of eventueel vervolgonderzoek. 

 

Plangebied 

Het plangebied ligt op de hoek van de Beekpoort met de Nazarethsteeg direct ten noordwesten van de 
historische binnenstad van Weert. Momenteel is het plangebied grotendeels bebouwd (twee twee-onder-een-
kap-woningen (Beekpoort 1 en 1A) en een stadsboerderij (Beekpoort 3) met schuur en garageboxen) en verder 
in gebruik als erf en tuin. In het westen wordt het plangebied begrensd door de Nazarethsteeg, in het noorden 
door de Beekpoort, in het oosten door tuinen van de woningen aan de Wilhelminasingel en in het zuiden door 
woningen (Nazarethsteeg) en tuinen. 
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2. WERKWIJZE 

 
Bij het uitvoeren van het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen geven 
inzicht in bekende, of te verwachten archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn deze 
bronnen van belang voor het opstellen van de landschapsgenese. 
 
Archeologische bronnen 

• Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

• Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) 

• Archeologische Beleidskaart van de gemeente Weert 

• Specifieke lokale informatie (heemkundekring, amateurarcheologen) 
 
Bodem- en geomorfologische kaarten 

• Bodemkaart (Alterra) 

• Geomorfologische kaart (Alterra, uit Archis2) 

• Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) 
 
Historische kaarten 

• Stadsplattegrond Jacob van Deventer (circa 1565) 

• Stadsplattegrond 1703 

• Ferrariskaart (1771-1778) 

• Historisch kadastraal minuutplan (1800-1832) 

• Historische topografische en militaire kaarten (1830 tot 1978) 

• Moderne topografische kaart (tot 2017) 
 
De bovenstaande bronnen worden aangevuld door mogelijke informatie afkomstig van lokale archeologische 
verenigingen en werkgroepen. De overige aanvullende informatie is terug te vinden in de literatuurlijst. 
De Geschied- en Oudheidkundige kring De Aldenborgh is via e-mail benaderd met de vraag met de vraag of bij 
hen aanvullende informatie betreffende het plangebied aanwezig is.4 Tot op heden is hierop nog geen reactie 
ontvangen. 

                                
4 Per e-mail op 9 maart 2020 via de info-mail. 



  

                                        Archeologisch bureauonderzoek Beekpoort 1-3 te Weert / AM19244 

 

Pagina 10 van 26 
 

 

3. BUREAUONDERZOEK 

3.1 Landschappelijke situatie - geomorfologie 

 
Weert ligt in het zuidelijk zandgebied. De ondergrond wordt doorsneden door een aantal zuidoost-noordwest 
georiënteerde breuken, die de Roerdalslenk (Centrale Slenk) en het Peelblok (Peelhorst) begrenzen. Het 
plangebied ligt in de Centrale Slenk ofwel Roerdalsenk.5 De Roerdal Slenk is opgevuld met een zandpakket van 
soms meer dan 15 meter dik. De oudere afzettingen zijn als gevolg van tektonische bodemdaling tot grote diepte 
weggezakt.6  
 
Het Weichselien, het laatste glaciaal, (circa 115.000 – 11.700 jaar geleden) is belangrijk geweest voor de 
vorming van het huidige landschap. Tijdens een groot deel van het Weichselien was de bodem permanent 
bevroren. Tijdens perioden van dooi werd door sneeuwsmelt- en regenwater veel sediment verspoeld. Hierbij 
zijn fluvioperiglaciale afzettingen gevormd en dalen ontstaan. De fluvioperiglaciale afzettingen zijn zeer divers en 
bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en plantenresten en worden tot de Formatie van Boxtel 
gerekend.7 Deze afzettingen zijn in het plangebied in de diepere ondergrond aanwezig. Ze bestaan hier uit zwak 
siltig, matig fijn zand.  
 
In het Midden-Weichselien (circa 73.00 – 14.700 jaar geleden) breidde het landijs zich sterk uit, maar bereikte 
Nederland niet. Tijdens het optimum stond de zeespiegel ongeveer 120 meter lager stond dan tegenwoordig en 
kreeg het klimaat een steeds continentaler karakter (koud en droog). Vegetatie was in deze periode zeer 
schaars en er was sprake van een poelwoestijn, met permanent bevroren ondergrond en grote 
zandverstuivingen.8 Deze eolische afzettingen bedekte de eerder afgezette fluvioperiglaciale afzettingen. Dit 
wordt dekzand genoemd. Dit zand is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 μm), goed afgerond, goed gesorteerd en 
arm aan grind en wordt tot het laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend. Door deze 
dekzandafzettingen ontstond een reliëf dat wordt gekenmerkt door zowel langgerekte dekzandruggen en 
dekzandkopjes als door vlaktes met depressies. De dekzandruggen hebben invloed gehad op de 
waterhuishouding van het gebied. De rivieren stroomden langs de ruggen ter plaatse van de lager gelegen 
delen.  
 
Het klimaat werd tijdens het Holoceen (circa 11.700 jaar geleden tot nu) warmer en vochtiger.  Het landschap is 
door geologische processen sindsdien weinig meer veranderd. Het dekzand werd door de toenemende 
vegetatie vastgelegd en de beken sneden zich in, waarbij ze de natuurlijke laagten volgden, zoals de eerder 
gevormde dalen. 
 
Op de geomorfologische kaart (Bijlage 5) is het plangebied niet gekarteerd vanwege de ligging in de bebouwde 
kom van Weert. De gekarteerde zones direct ten noorden van het plangebied en de bebouwde kom worden 
gekenmerkt door dekzandruggen, dekzandwelvingen en (verspoelde) dekzandvlakten (respectievelijk code 
3K14, 3L5 en 2M13). Gezien de ligging direct tegen de historische stadskern van Weert, gelegen op een 
dekzandrug, zal het plangebied eveneens op deze rug liggen. 
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, Bijlage 7) is te zien dat zowel de stadskern van Weert als het 
plangebied hoog in het landschap ligt. Deze hoge ligging is gebaseerd op zowel de landschappelijke ligging op 
een dekzandrug. 
Op de gekarteerde zone ten noorden van de stad is het natuurlijke reliëf te herkennen, waarbij de 
dekzandruggen en dekzandwelvingen hoger liggen dan de verspoelde dekzandvlakten. De maaiveldhoogte 
varieert van circa 34,1 tot 34,4 meter +NAP.  
 
 
 
 

                                
5 Rensink et al., 2016. 
6 Berendsen 2011, 31. 
7 Berendsen 2010, 189. 
8 Stouthamer, 2015, 207. 
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3.2 Landschappelijke situatie - bodem 

 
Ook op de bodemkaart (Bijlage 6) is het plangebied vanwege de ligging in de bebouwde kom niet gekarteerd. 
Op basis van extrapolatie van de omliggende gekarteerde gebieden en de ligging op een dekzandrug, worden 
binnen het plangebied hoge zwarte enkeergronden in lemig fijn zand (code zEZ23) verwacht.9 
 
Bij enkeerdgronden is sprake van een eerdlaag of plaggendek. Dit (plaggen)dek is ontstaan doordat in sommige 
gevallen al vanaf de late middeleeuwen op grote schaal het systeem van potstalbemesting werd toegepast.10 
Om de grond vruchtbaarder te maken, werden plaggen met het mest van het vee vermengd en op de akkers 
uitgespreid. In de loop der tijd is hierdoor een plaggendek op de oorspronkelijke bodem ontstaan.11  
De totale dikte van het plaggendek is bij de enkeerdgronden meer dan 50 cm.12 De bouwvoor (Aap-horizont) is 
grijsbruin tot zwart van kleur. Hieronder liggen oudere niveaus/lagen van het plaggendek (Aa-horizont), die 
meestal wat lichter van kleur zijn. Dergelijke cultuurdekken kunnen een beschermende werking hebben voor de 
potentieel aanwezige archeologische lagen.  
 
De hoge enkeerdgronden betreffen de oudste opgehoogde gronden, die over het algemeen op de hogere 
dekzanden liggen. De lage enkeerdgronden werden pas later in gebruik genomen vanwege de lagere ligging in 
het beekdal. Door de hogere grondwaterstand was de sterke ophoging met plaggen niet alleen noodzakelijk  
voor de bemesting maar ook om de nattere gronden toegankelijk te maken. 
 
De kans bestaat dat er onder het esdek nog een restant van het oorspronkelijke wordt bodemprofiel wordt 
aangetroffen. Dit hoeft echter niet zo te zijn zoals vaker blijkt bij archeologisch onderzoek in het oosten van 
Brabant. Indien sprake is geweest van een snelle ophoging, dan zou men onder het esdek nog een intacte A-
horizont kunnen vinden. Deze laag onderscheidt zich door een hoger humusgehalte en een meer donkere kleur. 
Echter, door verploeging zijn vaak de oorspronkelijke A- en E-horizont meestal reeds opgenomen in het esdek.  
Indien de oorspronkelijke bodem bestaat uit een podzolbodem kunnen op een dieper niveau nog (restanten 
van) een B- en/of BC- horizont voorkomen.  
 
Gezien de ligging in een historische bebouwingszone, direct bij de stadskern van Weert, wordt de kans groot 
geacht dat binnen het plangebied sprake is van een antropogene stadsophoging die zich de afgelopen eeuwen 
heeft gevormd. 
 
Grondwatertrap 
De mogelijk aanwezige gronden worden gekenmerkt door een erg lage grondwaterstand, te weten 
grondwatertrap VII. Dit zijn de gemiddelde grondwaterstanden die op de bodemkaart staan aangegeven. Dit 
betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 80 en 140 centimeter beneden maaiveld ligt. De 
gemiddeld laagste grondwaterstand ligt dieper dan 160 centimeter beneden maaiveld. Deze lage 
grondwaterstand zorgt voor slechte bewaringsomstandigheden voor eventuele organische resten. 
 

3.3 Bewoningsgeschiedenis – historisch overzicht 

 
De bestudeerde en beschikbare bronnen hebben het volgende beeld kunnen schetsen over de geschiedenis 
van Weert. 
 
In het gebied van de gemeenten Weert en Nederweert zijn in het verleden al verschillende archeologische 
onderzoeken uitgevoerd, waaruit bleek dat er tijdens vrijwel alle perioden sprake was van bewoning. Er zijn 
vondsten bekend uit het (laat-)paleolithicum (zoals bijvoorbeeld enkele Federmesser vindplaatsen te 
Nederweert-De Banen) en het neolithicum, maar ook nederzettingsterreinen en grafvelden uit de metaaltijden 
(zoals de urnenvelden op de Boshoverheide en Kampershoek) en uit de Romeinse periode (Kampershoek).13  
 

                                
9 Alterra 2009, kaartblad 57 Oost. 
10 Spek 2004. 
11 Hiddink en Renes 2007. 
12 De Bakker en Schelling 1989, 141. 
13 Hiddink 2003, 405-492. 
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De eerste vermelding van Weert stamt uit 1062 als Wertha. Het toponiem wordt voornamelijk in verband 
gebracht met de geografische ligging van de stad op een dekzandrug, te midden van moerassen.14  
De naam 'Weert' is immers afgeleid van het woord 'waard': een ingedijkt gebied, gelegen bij of te midden van 
wateren en moerassen. Het grondgebied van Weert, Nederweert was vroeger namelijk omringd door 
peelplassen en moerasgebied.15 Het waren in feite gemeenschappelijk gebruikte gronden in een bosachtige of 
moerassige omgeving (Peelgebied). 
 
In een akte was al sprake van de vrije Rijksheerlijkheid Weert, waarvan een deel wordt overgedragen aan het 
kapittel van Sint Servaas in Maastricht. In het jaar 1414 kreeg Weert stadsrechten. Vanaf die periode of eerder 
al, zullen de verdedigingswerken in de vorm van stadswallen, stadsmuren en stadsgrachten zijn aangelegd. Tot 
1530 was Weert in bezit van de graven van Horne. In de 16e eeuw kwamen Weert en Nederweert bij het 
Overkwartier van Gelre. De Tachtigjarige Oorlog maakte een einde aan de welvaart van Weert. De stad werd 
meerdere malen hard getroffen door het oorlogsgeweld en bleef tot aan het begin van de 19e eeuw een 
achtergestelde stad.  
 
Direct ten noordoosten van de stad lag het kasteel Nijenborgh. Het kasteel Nijenborgh ofwel Nijeborgh werd 
tussen 1432 en 1461 gebouwd in opdracht van graaf Jacob I van Horne. Jacob I van Horne was ook de eerste 
bewoner van het kasteel.16 De naam Nijenborch suggereert dat er ook een Aldenborch moet hebben bestaan. 
Het betreft een voormalig versterkt huis, mogelijk een kasteel, ter plaatse van het huidige Franciscanenkerk en 
klooster aan de Biest. Deze Aldenborch is sinds de realisatie van de Nijenborch opgegaan in dit 
kloostercomplex.17 Het kasteel Nijenborch bestond uit een hoofdburcht en een voorburcht. Het kasteelterrein 
was voorzien van een dubbele omgrachting. Waarschijnlijk werden de grachten gevoed door de Weerterbeek 
die ook als stadsgracht fungeerde. Het kasteel werd belegerd in de jaren 1572, 1578-1579 en 1632-1633. In 
1605-1607 werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens het beleg van Weert in 1702, gedurende de 
Spaanse Successieoorlog (1701-1714), werd het kasteel grotendeels verwoest door de troepen van de hertog 
van Marlborough.18 In 1841 werden de resten verkocht aan burgemeester Beerenbroeck die in datzelfde jaar het 
herenhuis Op de Biest liet bouwen.  
 
In 1809-1810 werd in opdracht van de Fransen de Noordervaart (het Grand Canal du Nord) aangelegd. Dit 
kanaal ligt direct ten noorden van het plangebied. De Zuid-Willemsvaart werd vanaf 1822 gegraven in opdracht 
van koning Willem I in navolging van Napoleon.19 Het kanaal verbindt hiermee Den Bosch met Maastricht. Het 
kanaal en de in 1879 aangelegde spoorverbinding met Duitsland (de IJzeren Rijn) zorgden ervoor dat Weert 
zich kon ontwikkelen als industriestad.  
 
Tijdens de Tweede wereldoorlog hebben in Weert en omgeving oorlogshandelingen en verwoestingen 
plaatsgevonden. In Weert zijn circa 50 woningen vernield.20 Gedurende de oorlog hebben meerdere 
vliegtuigcrashes plaatsgevonden in en voornamelijk rondom Weert. Er zijn geen aanwijzingen dat binnen het 
plangebied of in de onmiddellijke omgeving oorlogsgerelateerde verwoestingen of crashes hebben 
plaatsgevonden, maar dit is niet uit te sluiten.21  
 
Beekpoort en omgeving 
De straat de Beekpoort, waaraan het plangebied ligt, stond voorheen bekend als ‘Op de Beeck’. De straat stond 
binnenstedelijk bekend als de Beekstraat en liep via de stadspoort de Beekpoort over in de Beekpoort. Parallel 
aan deze straat stroomde de in 1296 gegraven Weerterbeek (als aftakking van de Abeek). Deze beek die ook 
bekend staat als de Bocholterbeek, voorzag de stadsgrachten van water en liep als een aftakking door de stad 
(als de Speelhuijsgraeve) en verliet de stad tussen de Hoogpoort en het Morregat.22 
De stadspoort Beekpoort was tezamen met de Morregatpoort, Hoogpoort, Maaspoort, Lang- of Diesterpoort en 
Molenpoort een van de stadspoorten van Weert. De Beekpoort had samen met de Molenpoort een dubbele 
constructie en was voorzien van een voorpoort. Tussen de Beekpoort en de langpoort was sprake van een 
dubbele stadsgracht. Aan deze westelijke zijde van de stad waren geen stadsmuren aanwezig, maar was 

                                
14 Renes 1999, 234. 
15 Renes 1999, 236-7. 
16 www.kasteleninnederland.nl. 
17 Hupperetz Olde Meierink en Rommes 2005, 216. 
18 Hupperetz Olde Meierink en Rommes 2005, 217. 
19 Renes 1999, 368-9. 
20 Van Blankenstein 2006, 71. 
21 Verliesregisteres 1943 en 1944. 
22 Verhoeven e.a. 2009, 68-69. 
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sprake van een aarden omwalling met palissaden. Na het beleg van Weert in 1703 ontstonden plannen om 
vestingwerken aan te leggen om de verdediging van de stad te verbeteren. Aan de ingenieur Nieuburg werd 
gevraagd de huidige, slechte toestand van de verdedigingswerken te inspecteren. Op een kaart werden de 
belangrijkste reparaties ingetekend.  
Naast deze noodzakelijke herstelwerkzaamheden werd ook de aanleg van een aantal bastions gepland in de 
vestingwal, gelegen rond de stad in de vorm van onregelmatige vijfhoeken. Ook bij de Beekpoort werden deze 
gepland. Deze zijn ingetekend op de betreffende kaart (zie figuur 4). Uiteindelijk werden alleen enkele 
palissaden en stormpalen aangelegd en een stuk stadsmuur afgebroken. Hierdoor zette het verval verder in.23 
Omdat de stadspoorten, de stadsgrachten, de aarden wallen in de loop van de 18e eeuw steeds verder in verval 
raakten, werd in 1817 besloten om de nog overgebleven verdedigingswerken te slopen. Al de poorten waren in 
1811 al gesloopt. Nu werd ook de Beekpoort gesloopt en de stadsgracht gedempt en als bleekveld in gebruik 
genomen. Het deel tussen de Beekpoort en de Molenpoort (ter hoogte van het plangebied) werd verkocht aan 
particulieren. In 1934 werden de half gedempte stadsgrachten volledig gedempt en werden de huidige singels, 
zoals de Wilhelminasingel, aangelegd.24 
Na de Tweede Wereldoorlog vond rondom de straat beekpoort de eerste na-oorlogse stadsuitbreiding plaats en 
werd de wijk Fatima aangelegd. Gezien de ligging bij de noordelijker bij de Zuid-Willemsvaart gelegen industrie 
en fabrieken, vonden voornamelijk arbeiders hier hun onderkomen.25  
 

3.4 Bewoningsgeschiedenis – archeologische waarden 

 
Op de leidende Archeologische Beleidskaart van de gemeente Weert (Bijlage 4) ligt het plangebied in een zone 
die staat aangegeven met een zeer hoge archeologische waarde (Categorie 2). Deze verwachting kan 
gekoppeld worden aan de historische kern van Weert.26 

 
In de omgeving van het plangebied is één archeologisch monument en zijn meerdere archeologische 
waarnemingen en onderzoeksmeldingen bekend (Bijlage 3). De meest relevante worden hieronder besproken. 
 
Monumentnummer 16.653 
Het plangebied ligt binnen een monument van hoge archeologische waarde. Het betreft de historische stadkern 
van Weert. Binnen de contouren van het monument kunnen in de bodem resten worden aangetroffen die 
gerelateerd zijn aan de bewoningsgeschiedenis van Weert vanaf de hoge middeleeuwen. Ook sporen van 
oudere bewoning kunnen aanwezig zijn. In de binnenstad van Weert zijn in het verleden meerdere vondsten 
gedaan die vooral in de periode (late) middeleeuwen – nieuwe tijd te dateren zijn. In de omgeving van het 
plangebied, binnen en buiten de stadskern, zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd en vondsten gedaan. 

 
Zaakidentificatie 2407258100 
Op 70 meter ten noorden van het plangebied ligt een terrein waar in 2013 een archeologische begeleiding werd 
uitgevoerd. Het onderzoeksgebied bleek in de loop van de tijd circa 1,8 meter opgehoogd met humeuze, 
puinhoudende grond. Met name het bovenste (tot circa 1,2 meter -mv) sterk gevlekte en puinhoudend 
ophoogpakket, lijkt van relatief recente oorsprong. Onder het ophoogpakket bevindt zich het moedermateriaal 
waarin geen sporen van bodemvorming in te herkennen waren. Er werd geen vervolgonderzoek nodig geacht. 
 
Zaakidentificatie 2069918100 
Synthegra voerde in 2004 een booronderzoek uit voor een terrein op een afstand vanaf 75 meter ten 
noordwesten van het plangebied. De resultaten staan niet in Archis vermeld. Tijdens de veldverkenning werden 
wel een aantal verkleuringen vastgesteld die mogelijk archeologisch relevant zijn. Het gaat hier om sporen van 
laat-middeleeuwse bewoning. Op basis van gezette coupes bleek dat dit spoor te associëren is met een oude 
perceelgracht. In het licht van de resultaten kan gesteld worden dat de natuurlijke bodem, afhankelijk van de 
locatie, in slechte tot goede toestand verkeert: de oorspronkelijke bodem in de centrale zone is mede door de 
aanleg van het bedrijventerrein slecht bewaard, de noordwest- en zuidzijde van het terrein bieden in 
archeologisch opzicht echter nog enkele mogelijkheden. De conserveringsgraad van de oorspronkelijke bodem 
is daar matig tot goed. Op basis van het booronderzoek kon gesteld worden dat er vanuit archeologisch 

                                
23 Tubee en Smeets 1999, 65; Henkens 1981, 255-257. 
24 Verhoeven e.a. 2009, 69; Henkens 1981, 257. 
25 Verhoeven e.a. 2009, 72. 
26 ArchAeO en BraGIS 2017, Bijlage bij de Nota update beleidskaart archeologie gemeenten Weert-Nederweert (ArchAeO-rapport 
17001). 
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standpunt geen vervolgacties nodig zijn voor het centrale deel van het terrein. Aan de noordwest- en de 
zuidzijde van de bedrijvendriehoek zijn wel vervolgacties vereist. Gezien de beperkte grootte van de plaats, de 
projectplanning en de daarmee gepaard gaande tijdsdruk, kan hier een zogenaamde archeologische 
uitvoeringsbegeleiding volstaan. Indien de vondsten dit vereisen, kan deze uitvoeringsbegeleiding omgezet 
worden in een opgraving.  
 
Zaakidentificatie 2197030100 
In 2008 werd door Archeopro een booronderzoek uitgevoerd voor een locatie op125 meter ten zuiden van het 
plangebied. De resultaten van het onderzoek staan niet in Archis of Dans Easy vermeld. 
 
Zaakidentificatie 4609851100 
Tijdens een proefsleuvenonderzoek in 2018 door RAAP, op 290 meter ten zuidwesten van het plangebied, 
werden aanwijzingen gevonden voor leemwinning in de nieuwe tijd. Deze activiteiten hebben ervoor gezorgd dat 
eventuele oudere sporen voor een groot deel van het onderzoeksgebied verdwenen zijn. In het uiterste 
noordelijke deel van het onderzoeksgebied zijn bewoningssporen uit de 19e eeuw waargenomen. Ook werden 
enkele aardewerkresten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen. 
 
Zaakidentificatie 2287654100 
Voor een terrein op 300 meter ten noordwesten van het plangebied werd tijdens een proefsleuvenonderzoek 
werden geen archeologische vindplaatsen aangetroffen. Het sporenbestand beperkte zich tot 11 sporen, 
waarvan slechts één niet van recente oorsprong was. Het betreft hier een smal greppeltje dat deel zou kunnen 
uitmaken van een oude percelering. Het archeologisch schervenmateriaal geeft aan dat het aanwezige 
plaggendek pas in de Nieuwe Tijd is ontstaan. Verder kwam nog een kleine concentratie prehistorische 
handgevormde scherven (ijzertijd) aan het licht, maar zonder enig contextueel verband. Mogelijk zijn ze door 
landbouwactiviteiten vanuit de nabije omgeving hier terecht gekomen. Geadviseerd wordt het plangebied voor 
ontwikkeling vrij te geven. 
 
Zaakidentificatie 3211166100, 3042387100, 2853009100, 3036547100 
In 1996 werd een koperen voorwerp uit de late middeleeuwen, mogelijk een decoratiestuk, gevonden binnen 
een dekzandvlakte op 300 meter ten noordwesten van het plangebied (zaakidentificatie 3211166100). Nabij 
deze locatie werd een middeleeuwse bronzen ring gevonden tijdens baggerwerkzaamheden (zaakidentificatie 
3042387100). Op 500 meter ten noordwesten van het plangebied vond men een zilveren munt uit de late ijzertijd 
(Keltisch), een bronzen pijlpunt uit de periode midden-bronstijd- laat-Romeinse tijd (zaakidentificatie 
2853009100 en 3036547100) en een 15e eeuwse Franse munt (zaakidentificatie 3005864100).  Het gaat hierbij 
om metaaldetectievondsten. 
 
Zaakidentificatie 3122366100 
Op 380 meter ten oosten van het plangebied ligt een waarneming binnen het kasteelterrein van Nijenborch. Het 
gaat om cultuurhistorische onderzoeken uit de jaren zestig van de 20e eeuw betreffende de afmetingen van het 
kasteelterrein en de laatmiddeleeuwse aanleg van het kasteelterrein.  
 
Zaakidentificatie 4042453100 
Aeres Milieu voerde in 2017 een bureau- en booronderzoek uit op een terrein aan de Recollectenstraat, op 420 
meter ten oosten van het plangebied. Tijdens het veldonderzoek zijn diverse archeologische indicatoren 
aangetroffen. Zo werden in boring 1 drie verschillende soorten baksteenfragmenten aangetroffen, houtskool, 
spikkels verbrand materiaal en huttenleem. In boring 3 zijn sporen van leisteen gevonden en tussen 50 en 95 
cm-mv werd een halve spinklos gevonden die uit de periode 1400- 1600 dateert. Verder werd in deze boring 
sporen van baksteen, kolengruis en verbrande stukjes grind aangetroffen. In boring 4 zijn eveneens sporen van 
baksteen en houtskool aangetroffen. In boring 5 werd tussen 30 en 90 cm-mv een stukje steengoed 
aangetroffen. Het gaat om een bodemfragment en op basis van het standvlak kan deze gedateerd worden vanaf 
1500 n. Chr. Tenslotte werd in boring 6 sporen van baksteen, houtskool, leisteen en grond aangetroffen. Tevens 
werd er op 70 cm-mv een fragment porselein aangetroffen. Op basis van de aanwezige indicatoren wordt 
verwacht dat er mogelijk goed behouden resten aanwezig zijn. Door de ligging in een stedelijke context en de 
nabijheid van een kasteelterrein zullen geplande werkzaamheden (uitgraving tot 275 cm -mv voor de 
parkeerkelder) een bedreiging vormen voor het bodemarchief. Daarom wordt dan ook geadviseerd om nader 
onderzoek in de vorm van proefsleuven of een archeologische begeleiding te laten uitvoeren. De nog uit te 
voeren sanering van de verontreiniging met zware metalen dient onder begeleiding van een archeoloog en 
goedgekeurd PvE te gebeuren.  
Op de locatie werden de saneringswerkzaamheden in 2018 begeleid en proefsleuven aangelegd. In totaal 
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resulteerde dit in 4 werkputten. Tijdens het onderzoek zijn er sporen en resten aangetroffen in werkputten 1, 3 
en 4. In werkput 1 betrof het  recente put (betonnen ring), enkele kuiltjes, een paalspoor en moestuinbedden. In 
werkput 3 zijn verschillende oude(re) muurresten, uitbraaksporen, steunberen en funderingen aangetroffen. Dit 
kan mogelijk (deels) de betreffende tiendschuur zijn of een opvolger hiervan. In werkput 4 zijn menselijke resten 
aangetroffen van minimaal vier individuen (waarschijnlijk drie jongere en een oudere man) die opvallend genoeg 
samen in één kuil lagen. De resultaten zullen binnenkort gerapporteerd worden. 
 
Zaakidentificatie 3122374100 
Ter plaatse van het kasteelcomplex Aldenborch, op 715 meter ten noordoosten van het plangebied, zijn enige 
cultuurhistorische gegevens verzameld binnen een waarnemingsnummer. Onder meer wordt vermeld dat de 
restanten van het kasteel zijn opgegaan in het hier gestichte klooster van de minderbroeders Recollecten. In 
1960 werd ten behoeve van de uitbreiding van het kloostercomplex een "oude kasteelmuur van voor 1461 
ontgraven". Het is onwaarschijnlijk dat deze ontsluiting met archeologische expertise is ondersteund.  
 
Zaakidentificatie 2301869100 en 2364636100 
In 2010 werd door BAAC een booronderzoek uitgevoerd op een terrein op 800 meter ten noordoosten van het 
plangebied. Het terrein ligt deels binnen de omgrachtingen van het kasteel Aldenborch. Uit het veldonderzoek 
bleek dat in het plangebied tot op grote diepte puinlagen en metselwerk voorkomen. Het gaat hierbij om 
mogelijke funderingsresten of zelfs kelders (met booggewelven). Een aantal bakstenen dateerden uit de 17e – 
18e eeuw. In het zuiden van het plangebied werd in één van de boringen de Weerterbeek aangetroffen, een 
vergraven waterloop die rond het voormalige kasteel- en kloosterterrein de Aldenborch heeft gelopen.  
In 2012 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Uit het tijdens het onderzoek aangetroffen aardewerk blijkt 
dat het plangebied vanaf de 16e eeuw continu in gebruik is geweest. Enkele scherven geven aan dat er in de 10e 
- 11e eeuw sprake was van bewoning op of in de omgeving van het plangebied. Ook werden verschillende 
bestratingen en vloeren aangetroffen. Het oudste muurwerk kan niet nauwkeuriger dan vóór of in de periode 
1650-1750 worden gedateerd. Het meeste muurwerk lijkt uit de 19e eeuw te stammen. In het zuidelijke deel van 
het plangebied werden een klein deel van de insteek en enkele vullingslagen van de voormalige kasteelgracht 
van de Aldenborch aangetroffen. Van beide vindplaatsen is een deel als behoudenswaardig aangemerkt. Dat 
betekent dat in geval van verstoring ten gevolge van voorgenomen bouwactiviteiten opgraven wordt aanbevolen 
de delen op te graven.  
 
Zaakidentificatie 2218082100 
RAAP voerde in 2008 een bureauonderzoek uit op een terrein op 150 meter ten zuidoosten van het plangebied. 
De resultaten van het onderzoek staan niet in Archis vermeld. 
 

3.5 Bewoningsgeschiedenis – historisch materiaal 

 
Op de oudst bestudeerde kaart uit circa 1565 van Jacob van Deventer (figuur 3) is te zien dat het plangebied 
direct ten westen van de historische binnenstad van Weert ligt. De straat Beekpoort is al een bestaande straat 
en vormt een uitvalsweg vanuit de stadskern (via de gelijknamige Beekpoort) richting de westelijk en 
zuidwestelijk gelegen buurtschappen Boshoven en Boshoverbeek. Vanaf de straat Beekpoort loopt de Oude 
Hushoverweg richting het buurtschap Hushoven. Deze zone laat een aaneengesloten bebouwing zien.  
Parallel aan de straat Beekpoort stroomt de Weerterbeek. Deze voormalige beek liep ook door het noordelijke 
deel van het plangebied. Het plangebied is verder onbebouwd en waarschijnlijk als bouwland/moestuinen in 
gebruik. Direct ten oosten is de dubbele stadsgracht te herkennen.  
 
Op de kaart uit 1703 met de geplande verbeteringen van de verdediging en de beoogde aanleg van 
vestingwerken (figuur 4) staan ter plaatse van het plangebied twee gebouwen ingetekend. Ook lijkt de 
Nazarethsteeg te zijn aangelegd. Het is niet met zekerheid te zeggen of de ingetekende bebouwing 
daadwerkelijk aanwezig was of dat het eerder schematisch was weergegeven. Het plangebied ligt deels binnen 
het geplande bastion als deel van een vestingwerk ingetekend. Bekend is dat deze nooit werden gerealiseerd 
(zie paragraaf 3.3).  
 
Op de Ferrariskaart uit circa 1771-1778 (figuur 5) is één gebouw ingetekend in het noordelijke deel van het 
plangebied. Nu is ook de Nazarethsteeg ingetekend. De Weerterbeek heeft ter hoogte van het plangebied een 
andere loop en ook de straat Beekpoort kent op de kaart een andere loop met haakse bochten.  
De Ferrariskaart staat niet bekend als een altijd betrouwbare kaart, al kan men uit hieruit wel de conclusie 
trekken dat de zone waar het plangebied deel van uitmaakt verder in ontwikkeling is gebracht, waarbij naast 
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bebouwing ook tuin- en erfpercelen aanwezig zijn.  
Aangezien zowel de (oblique) stadsplattegrond van Jacob van Deventer, (met name) de kaart uit 1703 als de 
Ferrariskaart topografisch gezien niet nauwkeurig zijn (zo leert de ervaring), is de locatiebepaling van het 
plangebied mede gebaseerd op de ligging van de omliggende historische straten. 
 
Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (figuur 6)27 is de situatie op kadastraal niveau te zien. Binnen 
het noordwestelijke deel van het plangebied, ter plaatse van de huidige stadsboerderij Beekpoort huisnummer 3, 
is een gebouw ingetekend. Het plangebied is verder onbebouwd en ligt binnen enkele percelen. In de 
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)28 is het gebouw omschreven als “huis” (boerderij), in bezit van de 
timmerman Peter of Pieter Stienen. De andere, onbebouwde percelen zijn allen als tuin in gebruik. Verder 
noordelijk is het kanaal de Zuid-Willemsvaart al te zien.  
Dit gebouw staat ook ingetekend op de kaart uit 1901. Het overige deel van het plangebied is onbebouwd en als 
tuin en/of erf in gebruik. De bebouwing in de directe omgeving concentreert zich naast de binnenstad nog steeds 
voornamelijk aan de noordelijke zijde van de straat beekpoort en aan de Oude Hushoverweg.  
De kaart uit 1950 laat nu twee gebouwen in het plangebied zien. Het zal hierbij om de huidige bebouwing gaan, 
gerealiseerd in 1929 (Beekpoort 3) en 1930 (Beekpoort 1). De Weerterbeek is niet meer ingetekend. De kaart uit 
1973 laat ook een groot deel van de huidige achterbouw zien, zoals de in 1950 gebouwde schuur. De 
garageboxen in het zuidwestelijke deel van het plangebied werden een jaar later, in 1974, gebouwd. Uit deze 
kaart blijkt eveneens dat Weert in omvang is toegenomen en ook de zones buiten de stadskern geleidelijk aan 
volgebouwd worden.  
 

 
Figuur 3: Stadsplattegrond uit circa 1565 van Jacob van Deventer. Het plangebied is bij benadering aangegeven met het rode kader. 
 

                                
27 www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl Gemeente Weert, sectie E, blad 3. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten  die 
zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen (kadasters) 
van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 
28 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die betrekking       
 hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en de oppervlakte. 
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Figuur 4: Stadsplattegrond uit circa 1703 over het herstel van de vestingwerken. Het plangebied is bij benadering aangegeven met het rode 
kader. 

 
 

 
Figuur 5: Ferrariskaart uit circa 1777. Het plangebied is bij benadering aangegeven met het rode kader (Bron: http://belgica.kbr.be). 
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Figuur 6: Kadastraal minuutplan uit circa 1811-1832 en historisch kaartmateriaal uit respectievelijk 1901, 1950 en 1973, met het plangebied 
aangegeven met het rode kader (Bron: www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl en www.topotijdreis.nl). 



  

                                        Archeologisch bureauonderzoek Beekpoort 1-3 te Weert / AM19244 

 

Pagina 19 van 26 
 

 

4. VERWACHTINGSMODEL 

 
Jager-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de 
flanken van hoger liggende terreingedeelten in het landschap gekozen. Bij voorkeur in de buurt van (open) 
water. Nabij gelegen watervoorzieningen waren belangrijk voor drinkwater en de aanwezige biodiversiteit. Dit 
vergemakkelijkt de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel.  
Het plangebied is op de geomorfologische kaart niet gekarteerd. Gezien de ligging direct tegen de historische 
stadskern van Weert, gelegen op een dekzandrug, zal het plangebied eveneens op deze dekzandrug liggen. 
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, Bijlage 6) is te zien dat zowel de stadskern van Weert als het 
plangebied hoog in het landschap liggen. Deze hoge ligging is gebaseerd op zowel de landschappelijke ligging 
op een dekzandrug. In de omgeving zijn vondsten bekend uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. In de 
directe omgeving van het plangebied is dat echter niet het geval. Daarom geldt voor het plangebied een 
middelhoge archeologische verwachting voor de periode laat-paleolithicum tot en met het mesolithicum. Binnen 
het plangebied worden enkeerdgronden verwacht. Deze gronden hebben een dek (eerdlaag) dat een 
conserverende werking kan hebben op eventueel aanwezige archeologische resten. Resten uit de periode laat-
paleolithicum en mesolithicum worden onder de verwachte eerdlaag, stadsophogingslaag of in de 
oorspronkelijke bodem verwacht en kunnen bestaan uit tijdelijke bewoningssporen, haardkuilen, 
vuursteenstrooiingen. 
 
Vanaf het (laat-)neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door meer sedentaire 
nederzettingen. De nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond 
gefundeerd waren. Vanaf deze perioden heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen 
gebieden.  
Vanwege de hoge ligging zal het plangebied vanaf het neolithicum een aantrekkelijke bewoningsplaats zijn 
geweest. In de omgeving, op de hoge zandgronden, zijn resten aangetroffen uit het neolithicum, bronstijd, 
ijzertijd en uit de Romeinse tijd. Daarom wordt aan het plangebied een hoge verwachting toegekend voor 
nederzettingsresten uit zowel de periode neolithicum tot en met de bronstijd als voor nederzettingsresten uit de 
ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Resten worden onder de verwachte eerdlaag, 
stadsophogingslaag of in de oorspronkelijke bodem verwacht en kunnen bestaan uit cultuurlagen, paalkuilen/-
gaten, afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of gebruiksvoorwerpen. 
 
Het plangebied ligt aan de straat Beekpoort en ligt direct ten noordwesten van de middeleeuwse stadskern van 
Weert. De Beekpoort, ook bekend als ‘op de Beeck’ is vernoemd naar de nabij gelegen stadspoort. De straat 
stond binnenstedelijk bekend als de Beekstraat en liep via de stadspoort over in de Beekpoort. Parallel aan 
deze straat stroomde de in 1296 gegraven Weerterbeek / Bocholterbeek. De Beekpoort vormde sinds de 
middeleeuwen een uitvalsweg richting de westelijk en zuidwestelijk gelegen buurtschappen Boshoven en 
Boshoverbeek. Vanaf de straat Beekpoort loopt de Oude Hushoverweg richting het buurtschap Hushoven. 
Uit historische kaarten blijkt dan ook dat deze straat sinds tenminste de 16e eeuw al aanwezig was. Het 
plangebied is onbebouwd en waarschijnlijk als bouwland/moestuinen in gebruik. Direct ten oosten van het 
plangebied lagen de middeleeuwse stadsversterkingen met de dubbele stadsgracht en een aarden omwallingen 
en palissaden. Deze werden net als de stadspoorten in het begin van de 19e eeuw gesloopt. 
Vanaf circa 1700 is één, mogelijk twee gebouwen in het noordwestelijke deel van het plangebied aanwezig. Ook 
is de Nazarethsteeg bestaat dan al. Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw is een gebouw (boerderij) 
aanwezig in het noordwestelijke deel van het plangebied, ter plaatse van de huidige stadsboerderij Beekpoort 
huisnummer 3. De andere, onbebouwde percelen zijn als erf en tuin in gebruik. Vanaf 1929-1930 wordt de 
huidige bebouwing gerealiseerd in de noordelijke delen van het plangebied. De Weerterbeek is ter hoogte van 
het plangebied gedempt. Gezien de aanwezigheid van bebouwing in het plangebied sinds tenminste 1700 en de 
mogelijkheid dat deze voorgangers heeft die tot de (late) middeleeuwen kan teruggaan, geldt voor het 
plangebied een hoge verwachting voor nederzettings- en bebouwingsresten uit de periode late middeleeuwen 
en nieuwe tijd. Archeologische resten worden vanaf het maaiveld verwacht en kunnen bestaan uit onder andere 
cultuurlagen, funderingsresten, paalkuilen/-gaten, afvalkuilen, gebruiksvoorwerpen van bijvoorbeeld 
natuursteen, fragmenten aardewerk en sporen van agrarische activiteiten. 
 
Wat betreft de conservering en gaafheid van eventuele archeologische resten kan het volgende gesteld worden: 
wegens de verwachte aanwezigheid van enkeerdgrond met een eerdlaag en de mogelijke stadsophogingslagen, 
waren archeologische resten beschermd tegen latere invloeden. Over het algemeen kunnen (anorganische) 
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vondsten en sporen onder zo’n dek in goede toestand worden aangetroffen. Mogelijke vuursteenvindplaatsen 
zullen echter eerder verstoord kunnen zijn geraakt bij de aanleg van het esdek en de eerste bewerking ervan. 
Hierdoor is vaak de top van de natuurlijk bodem opgenomen in het bovenliggende, opgebrachte dek.  
Wat betreft de organische resten is het afhankelijk hoe diep het grondwater zit. Bij hoge enkeerdgronden zijn de 
omstandigheden voor het aantreffen van organische resten minder goed: door de relatief lage grondwaterstand 
(GWT VII) kunnen organische resten vaak enkel in dieper, waterhoudende sporen zoals waterputten bewaard 
blijven. In het noordelijke deel (gedempte Weerterbeek) kunnen organische resten door de waarschijnlijk 
aanwezige hogere grondwaterstand beter bewaard zijn gebleven. 
 
 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

Laat-paleolithicum 
- neolithicum 

Middelhoog 
 
 

Bewoningssporen, kampementen: 
vuursteen artefacten, haardkuilen 

Onder de eerdlaag en/of 
antropogene stadsopging in de 
oorspronkelijke bodem 

Laat-neolithicum – 
ijzertijd 

Hoog 
 
 
 
 

Nederzettingsresten, cultuurlagen, 
fragmenten aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

Onder de eerdlaag en/of 
antropogene stadsopging in de 
oorspronkelijke bodem 

Romeinse tijd - 
vroege 
middeleeuwen 

Hoog Nederzettingsresten, cultuurlagen, 
fragmenten aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 
 

Onder de eerdlaag en/of 
antropogene stadsopging in de 
oorspronkelijke bodem 

Late 
middeleeuwen 
– nieuwe tijd 

Hoog Cultuurlagen, funderingsresten, 
natuursteen, fragmenten aardewerk, 
gebruiksvoorwerpen, sporen van 
agrarische activiteiten 

Vanaf het maaiveld 

Tabel 1: Archeologische verwachting per periode. 
 

 
Bodemverstoring 
Ter plaatse van de huidige bebouwing zal het plangebied tot zekere diepte verstoord zijn geraakt.  
 
Beekpoort 1 en 1a (woonhuizen, bouwjaar 1930) 
Dit pand was van oorsprong een woonhuis met schuur met een hierachter gelegen werkplaats voor machinale 
houtbewerking. Van het pand zijn geen oorspronkelijke bouwtekeningen van de nieuwbouw voorhanden. In 
1949 werd het pand gesplitst en werd de schuur omgebouwd tot woning. Uit de beschikbare bouwdossiers bleek 
dat bij het pand sprake is van een funderingsdiepte van 70 cm –mv met in het centrale deel een halfverdiepte 
kelder van 100 cm -mv (figuur 7). De latere achterbouw met onder andere een keuken (1950) had eenzelfde 
funderingsdiepte van 70 cm –mv.  
 
Beekpoort 3 (stadsboerderij met schuur, bouwjaar 1929) 
Net als van Beekpoort 1-1a zijn van dit pand geen oorspronkelijke bouwtekeningen van de nieuwbouw 
voorhanden. Op basis van latere uitbreidingen, zoals die van de werkplaats in 1945, blijkt dat er geen kelder 
aanwezig is (figuur 8). 
 
Garageboxen (bouwjaar 1974) 
De in het zuidwestelijke deel van het plangebied gelegen garageboxen werden in 1974 gebouwd. Uit de 
doorsnede-tekeningen is niet overal de maatvoering van de funderingen aanwezig, maar op basis van de 
tekening kan men uitgaan van een diepte van tenminste 90-100 cm –mv (figuur 9). 
 
Op de KLIC-melding (uitgevoerd op 20 februari 2020) is te zien dat er kabels/leidingen zijn gegraven in het 
noordelijke deel van het plangebied. Deze kabels en leidingen zullen ter plaatse voor een bodemverstoring 
hebben gezorgd (Figuur 10). 
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Figuur 7: Splitsing in 1949 van het pand in twee woningen met daaronder doorsnede A-B (Bron: Bouwdossiers gemeente Weert). 
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Figuur 8: Doorsnede van de stadsboerderij met schuur Beekpoort 3 op een bouwtekening uit 1945 (Bron: Bouwdossiers gemeente Weert). 
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Figuur 9: Overzicht en doorsnede van de garageboxen (Bron: Bouwdossiers gemeente Weert). 
 
 
 

 
Figuur 10: De aanwezige kabels en leidingen binnen het plangebied (Bron: Klic-melding Kadaster, 20 februari 2020). 
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5. AANBEVELINGEN 

 
Uit het gespecificeerde archeologische verwachtingsmodel blijkt dat voor het plangebied een middelhoge 
verwachting geldt voor vuursteenresten uit het laat-paleolithicum tot en met mesolithicum en een hoge 
verwachting voor nederzettingsresten uit de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. In het 
bijzonder geldt een hoge verwachting voor nederzettings- en bebouwingsresten uit de periode late 
middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd, gerelateerd aan de ligging van het plangebied direct langs de 
historische binnenstad van Weert en de aanwezigheid van bebouwing binnen het plangebied sinds tenminste 
omstreeks 1700. 
 
Er zijn geen gegevens bekend van (diepe) bodemverstoring in het (sub)recente verleden, los van verstoring ter 
plaatse van de huidige bebouwing (tot overwegend 70 cm –mv en plaatselijk tot circa 100 cm –mv) en lokaal als 
gevolg van de aanwezige kabels en leidingen.  
 
Op basis van bovenstaande gegevens wordt geadviseerd om het verwachtingsmodel te toetsen middels een 
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek na bovengrondse sloop (tot 
maaiveld) en het verwijderen van aanwezige verharding. Hiermee wordt de fase van een (verkennend) 
booronderzoek overgeslagen. Gezien de historische locatie zou uit een dergelijk onderzoek zeer waarschijnlijk 
naar voren komen dat een gravend archeologisch onderzoek nodig wordt geacht. Een proefsleuvenonderzoek 
kan alleen plaatsvinden op basis van een nog op te stellen en goed te keuren Programma van Eisen (PvE). 
 
Dit advies is gecontroleerd en beoordeeld door de bevoegde overheid, in dit geval de gemeente Weert. Deze zal 
vervolgens een besluit nemen over de vervolgprocedure. Tot die tijd kan er nog niet begonnen worden met 
bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoring.  
 
Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is 
gericht op het inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de 
beschadiging dan wel vernietiging als gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig 
bodemarchief tot een minimum worden beperkt.  
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Bijlage 1: Topografische ligging
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Kadastrale kaart onderzoeksgebied 
 
 
 

 
 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 20 februari 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Weert
R
2111

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: AM19244-NP
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Archeologische gegevens cf. Archis 3 
 

 
 
 

 



Bijlage 3: Archeologische 
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Gemeentelijke archeologische beleidskaart 
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Geomorfologische kaart  
 
 
 

 
 



Bijlage 5: Geomorfologische kaart
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Overzicht bodemkaart 
 
 
 

 

 
 



Bijlage 6: Bodemkaart
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Bijlage 5  Quickscan Flora en Fauna

130 Bestemmingsplan "Beekpoort - Nazarethsteeg" (ontwerp)
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1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door 

het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied 

van ecologisch onderzoek. 

Inleiding 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in over-

eenstemming met de nationale natuurwetgeving en het pro-

vinciale natuurbeleid moeten worden uitgevoerd. In het kader 

van een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de reali-

satie van zeven levensloopbestendige koopwoningen, is door 

middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek 

(quickscan) een beoordeling gemaakt van de mogelijke ef-

fecten die het plan kan hebben op beschermde natuurwaar-

den. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming 

is met de natuurwetgeving. 

 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Ne-

derland vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en ge-

biedsbescherming een uitwerking van de Europese Vogel-

richtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voor-

malige nationale Boswet eveneens in de Wet natuurbescher-

ming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbe-

scherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS).  

Werkwijze quickscan flora en fauna 

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep 

afgezet tegen potentieel aanwezige natuurwaarden die van-

uit de Wet natuurbescherming en provinciaal beleid zijn be-

schermd. Deze werkwijze vloeit voort uit de brochure ‘Soor-

tenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie 

van Economische Zaken van december 2016.  

 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 11 

maart 2020 tussen 12.00 – 13.00 uur door een ecoloog van 

BRO1 een verkennend veldbezoek gebracht aan het plange-

bied en de directe omgeving hiervan. Het was circa 15°C, 

licht bewolkt, lichte neerslag, met een zuidwestenwind van 4 

Bft. Tijdens het veldbezoek is gelet op de potentiele aanwe-

zigheid van beschermde soorten op basis van het aanwezige 

habitat en nest-/verblijfsmogelijkheden. Daarnaast is aan de 

hand van verspreidingsatlassen, soortgerichte literatuur, 

NDFF-gegevens en op basis van ‘expert judgement’ nage-

gaan welke beschermde planten- en diersoorten er voor kun-

nen komen binnen en nabij het plangebied en zijn omtrent 

gebiedsbescherming gegevens van de provincie Limburg ge-

raadpleegd. Aan de hand van het verkennende onderzoek is 

vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten daadwer-

kelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er 

vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de 

ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 
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 Planbeschrijving 

Het plangebied is gelegen op de hoek van de Beekpoort en 

de Nazarethsteeg, ten westen van de stadskern van Weert. 

In figuur 1 is de topografische ligging van het plangebied 

weergegeven. 

 

Huidige situatie 

Het plangebied bestaat momenteel uit twee twee-onder-een-

kap woningen aan de zijde Beekpoort, een stadsboerderij op 

de hoek van Beekpoort/Nazarethsteeg, meerdere garage-

boxen aan de Nazarethsteeg en oude industriële bebouwing 

op het binnenterrein. Het betreft een bebouwd gebied, gele-

gen ten westen van de stadskern van Weert. In figuur 2 is 

een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving 

weergegeven. De figuren 4 t/m 9 geven een impressie van 

het plangebied, middels foto’s die zijn genomen tijdens het 

verkennende veldbezoek. 

 

Toekomstige situatie 

Binnen het plangebied zullen meerdere gebouwen worden 

gesloopt. In het plangebied zullen zeven levensloopbesten-

dige woningen worden ontwikkeld, twee aan de Beekpoort en 

vijf aan de Nazarethsteeg. Op het binnenterrein zullen meer-

dere parkeerplaatsen ontstaan.  Figuur 3 geeft een beeld van 

de toekomstige situatie. 

  

 

Figuur 1: Topografische kaart ligging plangebied (1:25.000) 

 
 
Figuur 2: Luchtfoto plangebied en directe omgeving 

 
 
Figuur 3: Toekomstige situatie plangebied 
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Figuur 4:  Stadsboerderij op de hoek van Beekpoort/Nazarethsteeg 

 
 
Figuur 5: Woningen aan de Beekpoort 

 
 
Figuur 6:  Oude industriële bebouwing op binnenterrein 

 
 
Figuur 7: Zolder van stadsboerderij 

 
 
Figuur 8: Zolder van oude industriële bebouwing op binnenterrein 

 
 
 Figuur 9:  Garageboxen aan de Nazarethsteeg 
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 Toetsing gebiedsbescherming 

Wettelijke gebiedsbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebieds-

bescherming, betrekking op de Europees beschermde Na-

tura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnge-

bieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-

gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, 

plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten 

optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoor-

deeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die moge-

lijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in 

een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  

 

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een 

gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het 

meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Weerter- en Bude-

lerbergen & Ringselven”, bevindt zich op circa 3,5 kilometer 

afstand ten westen van het projectgebied (zie figuur 10). In-

dien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern 

effect als gevolg van storingsfactoren als toename van ge-

luid, licht of depositie van stikstof. Mede gezien de afstand tot 

het plangebied zijn externe effecten als gevolg van aspecten 

als licht, geluid en trillingen uitgesloten.  

 

Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied is een toe-

name aan stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied rede-

lijkerwijs niet aan de orde, waardoor een negatief effect op 

de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-ge-

bied is uitgesloten. Volledige zekerheid omtrent het aspect 

stikstof is echter alleen verkrijgbaar middels een berekening 

in AERIUS Calculator. 

 

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen 

Gedeputeerde Staten in hun provincie zorg voor de totstand-

koming en instandhouding van een samenhangend landelijk 

ecologisch netwerk, genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij 

wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voor-

heen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samenhan-

gend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebie-

den. De planologische begrenzing en beschermingsregimes 

van het Natuurnetwerk loopt via het traject van de provinciale 

ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. Binnen de pro-

vincie Limburg bestaat het NNN uit de goudgroene natuur-

zone. Daarnaast worden ook de zilvergroene natuurzone en 

bronsgroene landschapszone beleidsmatig beschermd. Het 

netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikke-

lingsgebieden en ecologische verbindingszones met als doel 

natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied te verbinden. Activiteiten in deze gebieden 

zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben 

op de wezenlijke kenmerken of waarden of als deze kunnen 

worden tegengegaan met mitigerende maatregelen.  

 

Het plangebied is niet gelegen binnen het de goudgroene na-

tuurzone (zie figuur 10). Het dichtstbijzijnde onderdeel van 

het de goudgroene natuurzone ligt zowel 2 kilometer ten 

zuidwesten en 2 kilometer ten zuidoosten van het plange-

bied. Gezien de aard van de voorgenomen plannen zullen de 

omgevingscondities redelijkerwijs gelijk blijven, waardoor de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het de goudgroene 

natuurzone niet worden aangetast. Vervolgonderzoek in het 

kader van het de goudgroene natuurzone wordt dan ook niet 

noodzakelijk geacht.  

 

  

 

Figuur 10:  Ligging goudgroene natuurzone (groen), zilvergroene na-
tuurzone (geel), bronsgroene landschapszone (blauw) en 
Natura 2000-gebieden (rood gearceerd) ten opzichte van 
perceel plangebied (rood omlijnd) 
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 Toetsing beschermde houtopstanden 

De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuur-

bescherming, heeft betrekking op alle zelfstandige eenheden 

van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte 

van minimaal tien are of een rijbeplanting die meer dan twin-

tig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. Wan-

neer houtopstanden worden geveld, niet vallende onder arti-

kel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een meldings-

plicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie 

(artikel 4.2 Wnb). Indien er geen bezwaar is om de houtop-

standen te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbe-

scherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van 

de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw 

aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de her-

plantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in het ka-

der van natuurbeheer en natuurbehoud. 

 

Aangezien het plangebied zich binnen de bebouwde kom be-

vindt is toetsing aan het onderdeel houtopstanden conform 

de Wet natuurbescherming bij dit plan niet aan de orde. 

Toetsing soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbe-

scherming, betrekking op alle in Nederland in het wild voor-

komende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, 

een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en 

min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een 

aantal vaatplanten. De beschermde soorten zijn ingedeeld in 

drie categorieën: 
 

 Vogels (artikel 3.1 Wet natuurbescherming) 

 Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wnb)  

 Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb) 

 

Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soor-

ten uit ‘bijlage A en B’ van de Wet natuurbescherming. Be-

schermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen soor-

ten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 

1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 verdrag van Bonn, en 

alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). De drie be-

schermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepa-

lingen. De verbodsbepalingen voor vogels en overige Euro-

pese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit 

respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de 

andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) gelden 

verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatricht-

lijn, maar in sommige opzichten minder streng zijn. In tabel 1 

zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven. 

Tabel 1 Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Vogels (artikel 3.1 Wnb)  Europees beschermde soorten  
(artikel 3.5 Wnb)  

Nationaal beschermde soorten  
(artikel 3.10 Wnb)  

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende vogels 
opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of 
te vangen 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk te doden 
of te vangen 

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, rust-
plaatsen en eieren van vogels te vernielen 
of te beschadigen, of nesten van vogels 
weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen van dieren te beschadigen 
of te vernielen 

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste voortplantings-
plaatsen of rustplaatsen van dieren opzette-
lijk te beschadigen of te vernielen 

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en deze on-
der zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in de na-
tuur opzettelijk te vernielen of te rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te storen, 
tenzij de storing niet van wezenlijke invloed 
is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te versto-
ren 

- 

- Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in hun na-
tuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in hun na-
tuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen 
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De Wet natuurbescherming regelt dat de provincie bevoegd 

gezag is en de lijst met te beschermen soorten kan afstem-

men op de situatie in de provincie. De soortbescherming kan 

hierdoor per provincie verschillen. In het algemeen gelden 

voor alle drie de categorieën de zogenoemde verbodsregels. 

Een ontheffing hierop wordt voor de Nationaal beschermde 

soorten (art. 3.10 Wnb) met een lichte toets verleend. Voor 

de vogels en Europees beschermde soorten geldt een zware 

toetsing. Het verschil binnen provincies zit vooral in het aan-

tal nationaal beschermde soorten met een vrijstelling bij on-

der meer ruimtelijke ontwikkelingen. Zo zijn, in tegenstelling 

tot de meeste provincies, eekhoorn, steenmarter, hazelworm 

en levendbarende hagedis vrijgesteld in bepaalde periodes in 

het jaar in Limburg. 

 

Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de 

aangewezen bescherming vallen, of die zijn vrijgesteld van 

de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorg-

plicht’ (art. 1.11 Wnb). Deze zorgplicht houdt in dat de initia-

tiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aan-

wezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of ver-

storen in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de 

voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de 

jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en die-

ren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze be-

schermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is ver-

leend. 

 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermings-

regimes voor, dan is de eerste vraag of de voorgenomen ac-

tiviteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er 

effecten op, dan dient er gekeken te worden of er (provinci-

ale) vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te wer-

ken volgens een goedgekeurde gedragscode), of dat er een 

alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er geen negatief 

effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal onthef-

fing aangevraagd moeten worden op basis van een geldig 

wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhou-

ding van beschermde soorten niet in het geding komt. De 

ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend. 

 

Vogels 

In de ‘Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortbe-

scherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg’ van 

de provincie Limburg (6 december 2017) is een aangepaste 

lijst met jaarrond beschermde nesten gepubliceerd. Hier 

wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vo-

gelnesten die beschermd zijn binnen de provincie Limburg. 

Van de meeste vogelsoorten zijn de nesten uitsluitend be-

schermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in 

gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten 

maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, kolonie-

broeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-

3 soorten’) zijn de nesten en de functionele leefomgeving 

jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten 

van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de 

plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die 

over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broed-

plaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (‘categorie 

4-soorten’). 

 

De woning aan de Beekpoort heeft een zadeldak belegd met 

kleigebakken dakpannen. De dakpannen sluiten goed op el-

kaar aan en zijn in cement gelegen, waardoor er geen ope-

ningen in de dakrand aanwezig zijn. De openingen onder de 

eerste rij dakpannen is te dicht op de regengoot gelegen om 

geschikt te zijn voor gebouwbewonende vogelsoorten als 

huismus of gierzwaluw. De staatsboerderij op de hoek van 

Beekpoort/Nazarethsteeg heeft tevens een zadeldak met 

kleigebakken dakpannen gelegen in cement. Enkele dakpan-

nen in de zuidwesthoek van de staatsboerderij zijn gebroken, 

waardoor openingen naar onder de dakpannen zijn. Er is 

echter geen dakbeschot aanwezig onder de dakpannen, dus 

openingen vanuit buiten geven direct toegang tot de zolder-

ruimte. Daar huismus en gierzwaluw een voorkeur hebben 

voor nauw ruimten, kan de aanwezigheid van deze soorten 

worden uitgesloten. De oude industriële bebouwing op de 

binnenplaats heeft tevens geen dakbeschot, waardoor ook 

hier de aanwezigheid van gebouwbewonende vogelsoorten 

worden uitgesloten. De garageboxen in het zuiden van het 

plangebied hebben een plat dak belegd met bitumineuze 

shingles. De dakrand van sluit goed aan op de gevel. Daar er 

geen openingen naar onder het dak aanwezig zijn kunnen 

gebouwbewonende vleermuissoorten binnen de garage-

boxen kunnen worden uitgesloten. 

 

Binnen het plangebied zijn er tevens geen sporen als uit-

werpselen, braakballen of nest(rest)en gevonden van boe-

renzwaluw, huiszwaluw en kerkuil. In de opgaande beplan-

ting rond het plangebied bevinden zich tevens geen jaarrond 

beschermde nesten van vogels als havik en ransuil. Gezien 

het ontbreken van nesten in de bebouwing is de aanwezig-

heid van soorten zonder jaarrond beschermd nest eveneens 

redelijkerwijs uitgesloten. Geldend is echter de aanwezigheid 

van een broedgeval tijdens de werkzaamheden. 

 

Toetsing 

Bij uitvoering van de plannen gaan geen nestlocaties van 

soorten met of zonder een jaarrond beschermde status verlo-

ren. Bij twijfel over de aan/afwezigheid van een vervroegd of 

verlaat broedgeval (bijvoorbeeld van een houtduif) dient een 

controle hieromtrent zekerheid te bieden. De voorgenomen 

plannen zullen geen afname van essentieel broedhabitat ver-

oorzaken van een vogelsoort, inbreuk op de gunstige staat 

van instandhouding van lokale populaties is dan ook uitgeslo-

ten. 
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 Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging 

is het plangebied gelegen in een deel van Nederland waar de 

volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laat-

vlieger, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, 

Brandt’s vleermuis, meervleermuis en watervleermuis. 

 

De woning aan de Beekpoort heeft een zadeldak belegd met 

kleigebakken dakpannen. De dakpannen sluiten goed op el-

kaar aan en zijn in cement gelegen, waardoor er geen ope-

ningen in de dakrand aanwezig zijn. De openingen onder de 

eerste rij dakpannen is te dicht op de regengoot gelegen om 

geschikt te zijn voor gebouwbewonende vleermuizen. Er zijn 

5 openingen in de oost- en westgevel aangetroffen. Daar er 

een rooster aanwezig is in deze openingen, geven deze 

geen toegang tot de achterliggende spouwmuren (Figuur 11). 

 

 

Figuur 11: Twee van de aangetroffen openingen in de gevel. Duide-
lijk te zien zijn de aangebrachte roosters binnen deze ope-
ningen. 

De staatsboerderij op de hoek van Beekpoort/Nazarethsteeg 

heeft tevens een zadeldak met kleigebakken dakpannen ge-

legen in cement. Enkele dakpannen in de zuidwesthoek van 

de staatsboerderij zijn gebroken, waardoor openingen naar 

onder de dakpannen zijn. Er is echter geen dakbeschot aan-

wezig onder de dakpannen, dus openingen vanuit buiten ge-

ven direct toegang tot de zolderruimte (Figuur 4, 7 en 12). 

Binnen de zolderruimte zijn geen sporen aangetroffen van 

vleermuissoorten. Waar de zolderruimte aansluit op de oude 

industriële bebouwing op de binnenplaats, zijn de openingen 

met purschuim dichtgemaakt. 

 

 

Figuur 12: Zolder van de staatsboerderij 

 

De oude industriële bebouwing op de binnenplaats bestaat 

uit twee gedeelten. Het westelijk gedeelte heeft een zadel-

dak, beleg met kleigebakken pannen. Er is geen dakbeschot 

aanwezig, waardoor aanwezige openingen toegang geven 

tot de zolderruimte. Er zijn geen sporen op de zolder aange-

troffen die duiden op het gebruik van de zolder door vleer-

muizen. Een gedeelte van de gevel bestaat uit houtwerk, 

waarvan er in de oostgevel enkele planken missen. Hoewel 

het gat wat is ontstaan is getracht af te sluiten met een zeil, 

zijn er nog steeds grote openingen (Figuur 8 en 13). Deze 

openingen zorgen voor tocht en grote temperatuurverschil-

len. Deze omgevingskenmerken maken deze zolderruimte 

ongeschikt voor vleermuissoorten. 

 

Figuur 13: Oostgevel van oude industriële bebouwing op de binnen-
plaats, met openingen naar de zolderruimte door missend houtwerk 

 

Het oostelijk gedeelte van de oude industriële bebouwing op 

de binnenplaats heeft een zadeldak belegd met golfplaten. 

Hier bevind zich tevens geen dakbeschot onder, en aanwe-

zig openingen geven direct toegang tot de binnenruimte. Bin-

nen zijn er geen sporen van gebruik van deze ruimte door 

vleermuissoorten aangetroffen. De garageboxen in het zui-

den van het plangebied hebben een plat dak belegd met bitu-

mineuze shingles. De dakrand van sluit goed aan op de ge-

vel, waardoor er geen openingen naar onder het dak aanwe-

zig zijn. Tevens zijn er in de gevel geen openingen naar 

eventuele spouwmuren aangetroffen. Er is geen sprake van 

potentieel (essentieel) foerageergebied en/of vliegroutes, ge-

zien het ontbreken van aspecten als grote hoeveelheden op-

gaand groen, oppervlaktewater en lijnvormige landschaps-

elementen. 

 

Toetsing 

Bij uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling zal er geen 

sprake zijn van (potentiële) overtreding met betrekking tot 

vaste rust- of verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageerhabitat 

voor gebouw bewonende vleermuizen. 
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 Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied vormt weinig geschikt habitat voor grondge-

bonden zoogdieren. Soorten als egel en huisspitsmuis kun-

nen incidenteel in het plangebied worden waargenomen. 

Door de aanwezigheid van voldoende alternatief foerageer-

gebied betreft de ontwikkeling geen afname van essentieel 

foerageergebied voor deze soorten. Daarbij geldt voor al 

deze soorten een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwik-

keling. In het kader van de zorgplicht is het echter wel nood-

zakelijk om tijdens de werkzaamheden voldoende zorg te 

dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen, met name 

een relatief trage soort als de egel die onder dichte beplan-

ting verscholen kan zitten. Dit houdt in dat al het redelijker-

wijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van in-

dividuen te voorkomen. Dieren moeten de gelegenheid krij-

gen om het werkgebied zelfstandig en veilig te kunnen verla-

ten. Indien noodzakelijk dienen soorten zorgvuldig te worden 

verplaatst naar buiten het werkgebied. 

 

Volgens de verspreidingsgegevens komen in de omgeving 

van het plangebied ook de niet vrijgestelde soorten steen-

marter, boommarter, eekhoorn, das, bever, otter en water-

spitsmuis voor. Gezien de binnenstedelijke ligging, de be-

perkte omvang en het relatief stenige habitat, betreft het hier 

geen essentieel habitat voor de boommarter en de steenmar-

ter. Binnen het plangebied zijn geen nesten of sporen van de 

eekhoorn aangetroffen. De aanwezigheid van das, bever, ot-

ter en waterspitsmuis zijn op basis van de verspreidingsge-

gevens en/of het ontbreken van geschikt habitat eveneens 

redelijkerwijs uitgesloten. 

 

Toetsing 

Met de ontwikkeling binnen het plangebied gaan geen ver-

blijfplaatsen van niet-vrijgestelde soorten verloren. Ook gaat 

er geen (essentieel) leefgebied van een grondgebonden 

zoogdiersoort verloren. Inbreuk op de gunstige staat van in-

standhouding van lokale populaties van soorten en overtre-

ding van de Wnb is niet aan de orde. In het kader van de 

zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg 

te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen. 

 

Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de om-

geving van het plangebied waarnemingen bekend van de le-

vendbarende hagedis. De waarnemingen hebben betrekking 

op de natuurgebieden in de omgeving. Het plangebied zelf 

en de directe omgeving biedt geen geschikt habitat voor 

deze soorten. Het voorkomen ervan binnen het plangebied is 

daarmee dan ook uitgesloten.  

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van reptie-

len zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Amfibieën 

In de omgeving van het plangebied zijn algemene soorten 

bekend als bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker en 

kleine watersalamander. Volgens de verspreidingsgegevens 

zijn in de omgeving van het plangebied ook de niet vrijge-

stelde heikikker, poelkikker, Alpenwatersalamander en kam-

salamander bekend. Het plangebied en de directe omgeving 

bevatten echter geen oppervlaktewater, waardoor de aanwe-

zigheid van de meeste van deze soorten binnen het plange-

bied redelijkerwijs is uitgesloten. Met betrekking tot een inci-

denteel passerend individu van een algemene (vrijgestelde) 

soort is enkel de zorgplicht van toepassing. 

 

Toetsing 

De voorgenomen plannen zullen geen afname van geschikt 

essentieel habitat van een amfibieënsoort veroorzaken, in-

breuk op de gunstige staat van instandhouding van popula-

ties en overtreding van de Wnb is dan ook uitgesloten. In het 

kader van de algemene zorgplicht is het wel noodzakelijk om 

voldoende zorg te dragen voor eventueel passerende indivi-

duen. 

 

Vissen 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen het 

plangebied kan deze soortgroep buiten beschouwing worden 

gelaten. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde vissen zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Ongewervelde diersoorten 

In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen 

bekend van kleine ijsvogelvlinder, grote vos, grote weer-

schijnvlinder, spiegeldikkopje, teunisbloempijlstaart, bos-

beekjuffer, gevlekte glanslibel, beekrombout, Kempense hei-

delibel, gevlekte witsnuitlibel. Al deze soorten stellen echter 

zeer specifieke eisen aan hun habitat, die in het plangebied 

niet aanwezig zijn. Aanwezigheid van de overige be-

schermde libellen en vlinders is vanwege de verspreiding 

en/of aanwezig habitat uitgesloten. Aantasting van (deel)po-

pulaties van een beschermde libellen- of vlindersoort is met 

zekerheid niet aan de orde. De aanwezigheid van de overige 

beschermde ongewervelde soorten, zoals vliegend hert, Eu-

ropese rivierkreeft en platte schijfhoren, is eveneens uitgeslo-

ten. Binnen het plangebied en in de omgeving is hiervoor 

geen geschikt habitat aanwezig. 

 

Toetsing 
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Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde ongewervelde soorten zijn op voorhand uitgeslo-

ten.  

 

Vaatplanten  

In de directe omgeving van het plangebied zijn beschermde 

soorten bekend als stijve wolfsmelk en kartuizer anjer. Deze 

soorten stellen echter zeer specifieke eisen aan hun stand-

plaatsen. Gezien het aanwezige biotoop en binnenstedelijke 

ligging van het plangebied is de aanwezigheid van dergelijk 

beschermde vaatplanten redelijkerwijs uitgesloten 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde vaatplanten zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Conclusie 

Op basis van deze quickscan wordt vervolgonderzoek naar 

het voorkomen van verschillende soortgroepen of effecten op 

beschermde gebieden niet noodzakelijk geacht. Evenmin is 

er sprake van een noodzaak tot het indienen van een onthef-

fingsaanvraag voor overtreding van verbodsbepalingen in de 

Wet natuurbescherming ten aanzien van soorten dan wel 

een vergunningsaanvraag in het kader van gebiedsbescher-

ming. Het onderdeel houtopstanden is bij dit plan niet aan de 

orde.  

 

 Ten behoeve van (incidenteel) aanwezige algemene 

soorten dient de zorgplicht in acht te worden genomen. 

 

Aanbevelingen 

De te slopen gebouwen bieden in de huidige situatie geen 

vaste nest- en verblijfsmogelijkheden voor huismus, gierzwa-

luw en vleermuizen, terwijl de ligging en omgeving van het 

plangebied zich hier wel voor lenen. Met een geringe inspan-

ning, bijvoorbeeld door het inbouwen van neststenen of 

vleermuiskasten en/of de dakranden/spouwmuren toeganke-

lijk te maken, kan de nieuwbouw wel gaan fungeren als vaste 

rust- en verblijfplaats voor huismussen, gierzwaluwen en/of 

vleermuizen. Gelet op het steeds verder verdwijnen van 

broed- en verblijfsgelegenheid kunnen relatief eenvoudige 

maatregelen een positief effect hebben op de lokale popula-

tie van een soort. 

 

Vogelbescherming Nederland heeft samen met BAM Utili-

teitsbouw een checklist ontwikkeld, waarmee een bouwon-

derneming zijn projecten en de directe omgeving natuurvrien-

delijker kan maken. Door middel van het beantwoorden van 

enkele ja/nee vragen, kunnen eenvoudige maatregelen wor-

den toegepast die goed zijn voor de stadsnatuur en speciaal 

voor vogels. Deze checklist is voor iedereen gratis te down-

loaden van de website van Vogelbescherming (www.vogel-

bescherming.nl/checklist/). Daarnaast is er tevens een bro-

chure beschikbaar omtrent het vleermuisvriendelijk bouwen. 

Deze brochure is onder andere te vinden op de website van 

de Zoogdiervereniging (www.zoogdiervereniging.nl/brochure-

verschenen-over-vleermuisvriendelijk-bouwen/). 
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 Samenvatting 

 In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen 

ontwikkeling negatieve effecten kan hebben op beschermde 

soorten en/of gebieden, en wat de eventuele vervolgstappen 

zijn, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningstra-

jecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatregelen 

noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescher-

ming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 

   

Tabel 2  Overzicht effecten met betrekking tot gebiedsbescherming en te nemen vervolgstappen 

Gebiedsbescherming Afstand tot gebied Sprake van aantasting Vervolgtraject  Bijzonderheden / op-
merkingen  

Natura 2000  Ca. 3,5 km  Nee - Geen externe versto-
rende factoren  

Natuurnetwerk Neder-
land  

Ca. 2 km  Nee - Ecologische waarde en 
kenmerken blijven gelijk  

Houtopstanden  - Nee - Niet van toepassing  

Tabel 3 Overzicht (potentiele) aanwezigheid beschermde soorten en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep  Potentieel aanwezig Sprake van overtreding Vervolgtraject / maatregelen Bijzonderheden / opmerkingen  

 
Broedvogels 

Algemeen Nee Nee -  Geldend is de aanwezigheid van een 
broedgeval 

Jaarrond beschermd  Nee Nee - - 

 
Vleermuizen  

Verblijfplaatsen  Nee Nee - - 

Foerageerhabitat Nee Nee  - - 

Vliegroutes Nee Nee - - 

Grondgebonden zoogdieren  Incidenteel Te voorkomen Zorgplicht afdoende  Heeft betrekking op een soort als de 
egel  

Reptielen   Nee Nee - - 

Amfibieën   Incidenteel Te voorkomen Zorgplicht afdoende Heeft betrekking op een soort als de 
gewone pad  

Vissen   Nee Nee  - - 

Ongewervelden   Nee Nee - - 

Vaatplanten  Nee Nee - - 
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 Huizinga, C.E., R.W. Akkermans, J.C. Buys, J. van der 

Coelen, H. Morelissen & L.S.G.M. Verheggen 2010. 

Zoogdieren van Limburg. Verspreiding en ecologie in de 

periode 1980-2007. Stichting Natuurpublicaties Limburg, 

Maastricht. 

 Kurstjens, G., B. Peters & K. van Looy 2010. De flora 

van het Maasdal. Ontwikkelingen van bijzondere soorten 

sinds de start van natuurontwikkeling vanaf 1994. Deel-
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AERIUS-berekening Beekpoort-Nazarethsteeg Weert  
Gemeente Weert 

  

Datum : 2 april 2020 

Projectnummer : P01934 

  

 

 

1. AERIUS-berekening 

 

Om op voorhand negatieve effecten op Natura-2000 gebieden vanwege stikstofdepositie uit te sluiten is 

een AERIUS-berekening uitgevoerd. Uit deze berekeningen blijkt dat bij zowel de aanlegfase als de 

gebruiksfase geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. In de (losse) bijlagen is de door AERIUS 

gegenereerde rapportage voor de aanleg- en gebruiksfase opgenomen. In het voorliggende document 

wordt de invoer op sommige punten kort toegelicht. 

 

2.  Aanlegfase 

 

Het plangebied is gelegen op de hoek van de Beekpoort en de Nazarethsteeg aan de rand van het 

centrum van Weert. Binnen het plangebied bevinden zich de volgende opstallen:  

- Twee twee-onder-een-kap woningen aan de zijde Beekpoort;  

- Een stadsboerderij uit 1920 op de hoek Beekpoort/Nazarethsteeg;  

- Meerdere garageboxen aan de zijde Nazarethsteeg;  

- Oude industriële bebouwing op het binnenterrein. 

 

De betreffende opstallen omvat een aantal opstallen die in zeer slechte staat verkeren, zowel construc-

tief, bouwtechnisch als bouwfysisch. Renoveren is geen optie. De tweekapper en de oude boerderij be-

schikken over weinig functionele ruimte waarmee opwaardering naar de hedendaagse gewenste kwaliteit 

haast niet mogelijk is. Derhalve worden deze opstallen gesloopt.  

 

Het voorliggende planvoornemen heeft betrekking op de realisatie van zeven grondgebonden en levens-

loopbestendige woningen. Aan de zijde van de Beekstraat worden twee twee-onder-een-kap woningen 

gebouwd en aan de zijde van de Nazarethsteeg zijn vijf geschakelde woningen voorzien. Tevens wordt 

de omliggende openbare ruimte ingericht, met onder andere groen, waterberging, interne ontsluitings-

wegen en parkeerplaatsen.  

 

Zowel bij de sloop van de bestaande opstallen, de inrichting van de openbare ruimte als de realisatie van 

de in totaal 7 woningen wordt gebruik gemaakt van meerdere (mobiele) werktuigen en vinden verkeers-

bewegingen plaats. Dit zorgt voor een emissie van stikstof. Deze emissie is berekend. 

 

(Mobiele) werktuigen  

Voor de inzet van (mobiele) werktuigen is uitgegaan van een gemiddeld gebruik van mobiele werktuigen 

bij de sloop van een gebouw, de aanpak van de openbare ruimte en de realisatie van woningen, geba-

seerd op informatie uit eerdere berekeningen. Deze gegevens zijn mede bepaald op basis van de default 

instellingen van de AERIUS-calculator. Zie hiervoor onderstaande tabel en bijgevoegde Aerius rappor-

tage. 
 

aeriusberreke 
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Werktuig 

 

Bouw-

jaar 

Brand-

stof 

Vermogen 

(kW)  

Belasting 

(%) 

Draai-

uren 

Totale emis-

sie (kg/j) 

Betonpomp va. 2015 Diesel 200 50 40 1,6 

Mobiele hijskraan va. 2011 Diesel 100 50 50 9 

Tractor  

(sloop, aanleg) 

va. 2015 Diesel 100 40 120 1,92 

Graafmachine va. 2011 Diesel 100 60 80 13,92 

Graafmachine va. 2011 Diesel 200 60 80 27,84 

Laadschop va. 2011 Diesel 100 60 80 16,8 

Laadschop va. 2011 Diesel 200 60 80 33,6 

Trilplaat va. 2008 Benzine 10  40 40 0,54 

 

Verkeer bouw, sloop en aanleg 

Ten behoeve van de bouw, sloop en aanleg vinden ook verkeersbewegingen plaats, onder andere in de 

vorm van vrachtwagens en busjes. De totale verkeersgeneratie is weergegeven in navolgende tabel. De 

bewegingen zijn over de aanliggende wegen gemodelleerd, waarbij 100% van de bewegingen in twee 

richtingen zijn ingevoerd. Hierbij zijn dus meer bewegingen gemodelleerd dan daadwerkelijk plaats gaan 

vinden, waardoor onzekerheid over de richting van de bewegingen wordt opgevangen. Voor meer infor-

matie verwijzen we u naar de bijgevoegde Aerius calculator.  

 

Verkeersbewegingen bouwverkeer Totale verkeersgeneratie 

Bedrijfsbusjes (licht verkeer)  8 p/etmaal  

Vrachtauto diesel 10-20 ton GVW - 

Euro 5 (aan- en afvoer materialen) 

60 p/jaar 

Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - 

Euro 5 (Betonmixer) 

24 p/jaar 

 
Conclusie 

Het rekenresultaat met de ingevoerde mobiele werktuigen voor bouwfase 1, bouwfase 2 én het daarbij 

horende bouwverkeer is niet hoger dan 0,00 mol/ha/j.  

 

  



AERIUS-berekening / Beekpoort-Nazarethsteeg Weert        3 

3.  Gebruiksfase 
 

De woningen worden gasloos gerealiseerd en zorgen dan ook niet voor stikstofemissie. De verkeersbe-

wegingen die met de gebruiksfase samenhangen zorgen hier echter wel voor. 

 

Op basis van de CROW-kengetallen is de verkeersgeneratie van de toekomstige functies in beeld ge-

bracht. Blijkens de CROW-publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren; van parkeerkencijfers naar parke-

ren’ heeft de ontwikkeling een verkeersgeneratie van 50 motorvoertuigbewegingen per etmaal tot gevolg 

op basis van ligging in schil centrum Weert. Deze bewegingen zijn ingevoerd en voor de volledigheid zijn 

ook 2 zware vrachtbewegingen meegenomen per week (bewegingen voor bijvoorbeeld een vuilniswa-

gen). 

 

De bewegingen zijn over de aanliggende wegen gemodelleerd, waarbij 100% van de bewegingen in twee 

richtingen zijn ingevoerd. Hierbij zijn dus meer bewegingen gemodelleerd dan daadwerkelijk plaats gaan 

vinden, waardoor onzekerheid over de richting van de bewegingen wordt opgevangen.  

 

Conclusie 

Het rekenresultaat van de extra verkeersgeneratie is niet hoger dan 0,00 mol/ha/j. 

 

Resultaat en conclusie 

 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat bij zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen rekenresul-

taten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee kunnen op voorhand negatieve effecten op Natura-2000 

gebieden vanwege stikstofdepositie uitgesloten worden. 
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Bijlage 1 
 

Aanlegfase  
  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase P01934 Beekpoort-Nazarethsteeg Weert

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RsxjVgajcivN (02 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BRO Beekpoort-Nazarethsteeg, - Weert

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Beekpoort-Nazarethsteeg Weert RsxjVgajcivN

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 april 2020, 16:02 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 105,68 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting AERIUS-berekening van de aanlegfase in het kader van de sloop van de voormalige woningen en de realisatie van 7
levensloopbestendige woningen.

RsxjVgajcivN (02 april 2020)Resultaten Aanlegfase P01934 Beekpoort-Nazarethsteeg Weert

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase P01934

Beekpoort-
Nazarethsteeg

Weert

Emissie
Aanlegfase P01934

Beekpoort-
Nazarethsteeg

Weert

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 103,30 kg/j

Tractor
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 1,92 kg/j

Bouwverkeer (noord)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bouwverkeer (oost)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RsxjVgajcivN (02 april 2020)Resultaten Aanlegfase P01934 Beekpoort-Nazarethsteeg Weert

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase P01934
Beekpoort-

Nazarethsteeg
Weert

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 177084, 363034
NOx 103,30 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx 1,60 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx 9,00 kg/j

AFW Graafmachine
(middelgroot)

4,0 4,0 0,0 NOx 13,92 kg/j

AFW Graafmachine (groot) 4,0 4,0 0,0 NOx 27,84 kg/j

AFW Laadschop
(middelgroot)

4,0 4,0 0,0 NOx 16,80 kg/j

AFW Laadschop (groot) 4,0 4,0 0,0 NOx 33,60 kg/j

AFW Trilplaat 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

Naam Tractor
Locatie (X,Y) 177084, 363034
NOx 1,92 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor 3,5 3,5 0,0 NOx 1,92 kg/j

RsxjVgajcivN (02 april 2020)Resultaten Aanlegfase P01934 Beekpoort-Nazarethsteeg Weert

Resultaten
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Naam Bouwverkeer (noord)
Locatie (X,Y) 177129, 363079
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Euroklasse Vrachtauto diesel 10-
20 ton GVW - Euro 5

60,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Euroklasse Vrachtauto diesel >
20 ton GVW - Euro 5

24,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer (oost)
Locatie (X,Y) 177130, 363045
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Euroklasse Vrachtauto diesel 10-
20 ton GVW - Euro 5

60,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Euroklasse Vrachtauto diesel >
20 ton GVW - Euro 5

24,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RsxjVgajcivN (02 april 2020)Resultaten Aanlegfase P01934 Beekpoort-Nazarethsteeg Weert

Resultaten

pagina 5/6



Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Database versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RsxjVgajcivN (02 april 2020)Resultaten Aanlegfase P01934 Beekpoort-Nazarethsteeg Weert

Resultaten
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Bijlage 2 
 

Gebruiksfase 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase P01934 Beekpoort-Nazarethsteeg Weert

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RSA1ewggt6SE (02 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BRO Beekpoort-Nazarethsteeg, - Weert

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Beekpoort-Nazarethsteeg Weert RSA1ewggt6SE

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 april 2020, 16:09 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 1,92 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting AERIUS-berekening van de gebruiksfase in het kader van de realisatie van 7 levensloopbestendige woningen ter hoogte van de
Beekpoort - Nazarethsteeg te Weert.

RSA1ewggt6SE (02 april 2020)Resultaten Gebruiksfase P01934 Beekpoort-Nazarethsteeg Weert

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

P01934 Beekpoort-
Nazarethsteeg

Weert

Emissie
Gebruiksfase

P01934 Beekpoort-
Nazarethsteeg

Weert

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

7 levensloopbestendige woningen
Wonen en Werken | Woningen

- -

Wegverkeer (zuid)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Wegverkeer (noord)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RSA1ewggt6SE (02 april 2020)Resultaten Gebruiksfase P01934 Beekpoort-Nazarethsteeg Weert
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

P01934 Beekpoort-
Nazarethsteeg

Weert

Naam 7 levensloopbestendige
woningen

Locatie (X,Y) 177084, 363034
Uitstoothoogte 7,0 m
Oppervlakte 0,1 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Wegverkeer (zuid)
Locatie (X,Y) 177130, 363045
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 50,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer (noord)
Locatie (X,Y) 177129, 363079
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 50,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RSA1ewggt6SE (02 april 2020)Resultaten Gebruiksfase P01934 Beekpoort-Nazarethsteeg Weert
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Database versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RSA1ewggt6SE (02 april 2020)Resultaten Gebruiksfase P01934 Beekpoort-Nazarethsteeg Weert

Resultaten
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