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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

AGT Vastgoed, hierna initiatiefnemer, is voornemens om een zorgvilla te realiseren op de hoek Van der Valk 

Boumanweg en Splinterlaan te Leiderdorp. Een zorgvilla is een particuliere woonvoorziening voor ouderen. In 

principe wonen de mensen er zelfstandig met desgewenst medische zorg van buitenaf. De villa wordt gebouwd 

achter de al bestaande woning binnen het plangebied. Daarnaast is onderdeel van het plan deze bestaande 

woning op te splitsen in twee appartementen. Ook hiervoor geldt dat beoogd wordt deze te gebruiken als 

particuliere woonvoorziening voor ouderen met de mogelijkheid voor medische zorg van buitenaf. 

 

De locatie heeft reeds een woonbestemming, overwegend zonder bouwvlak. De beoogde zorgvilla en de 

splitsing van de bestaande woning zijn strijdig met het geldende bestemmingsplan. Binnen het aangegeven 

bestemmingsvlak en bouwvlak is een zorgvilla niet mogelijk. Daarnaast wordt het maximum aantal toegestane 

wooneenheden overschreden. Een wijziging van het juridisch-planologisch kader is hiervoor noodzakelijk. Dit 

gebeurt middels een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure. In een eerder stadium heeft de gemeente 

Leiderdorp een principeverzoek ontvangen m.b.t. voorliggend initiatief, waarop het college positief heeft 

gereageerd. Voorliggend document betreft de Ruimtelijke Onderbouwing (ROB) en dient als ruimtelijk 

toetsingskader voor de nog af te geven omgevingsvergunning voor het in afwijking van het geldende 

bestemmingsplan te realiseren plan. 

1.2 Ligging plangebied 

Aan de westzijde van het Zijlkwartier, nabij de kruising van de Oude Rijn en het Rijn-Schiekanaal, ligt het 

betreffende plangebied. Aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp bevindt zich een bestaande 

woonvilla met een aangebouwde garage en een bijgebouw in de tuin. De entree van de kavel bevindt zich aan 

de Van der Valk Boumanweg. Navolgende afbeelding toont de ligging van het plangebied in de omgeving.  

 

 
Globale begrenzing plangebied 

  

Het plangebied bestaat naast de woonvilla tevens uit een tuin met rond de achterste perceelsgrenzen enkele 

bomen en struiken. Navolgende afbeelding toont de planlocatie van dichtbij. 
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De betreffende planlocatie  

1.3 Geldend bestemmingsplan 

Bestemmingsplan Zuid-West 

De planlocatie heeft in het vigerende bestemmingsplan 'Zuid-West' (vastgesteld 16 december 2013) de 

bestemming ‘Wonen’ en een dubbelbestemming ‘Waarde -Archeologie hoge trefkans’. De locatie voor de 

beoogde zorgvilla kent geen bouwvlak in dit bestemmingsplan. Verder is het vergroten van het aantal 

wooneenheden in de bestaande woning strijdig met het geldende bestemmingsplan. 
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Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Zuid-West'  

 

Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken dient van het bestemmingsplan te worden afgeweken. Hiertoe 

wordt een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning doorlopen.  

1.4 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het initiatief beschreven. In hoofdstuk 3 is een beschrijving 

van het relevante beleid opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt het project inhoudelijk op haalbaarheid getoetst aan 

de hand van het geldende beleid en (milieu)wetgeving. Tot slot bevat hoofdstuk 5 de economische en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.  
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2 Het initiatief 

Aan de westzijde van het Zijlkwartier, op de kruising van de Oude Rijn en het Rijn-Schiekanaal, ligt het 

betreffende plangebied. Aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp bevindt zich een bestaande 

woonvilla met een aangebouwde garage en een bijgebouw in de tuin. De entree van de kavel bevindt zich aan 

de Van der Valk Boumanweg. 

 

Het plan is om in de bestaande villa, die sinds 1963 door de huidige eigenaar wordt bewoond, de woonfunctie 

te laten behouden en deze tevens op te knappen in zowel uiterlijke als bouwfysische zin. In de nieuwe situatie 

zal dit ook gericht zijn op ouderen en worden hiertoe twee appartementen gerealiseerd in het pand, op de 

begane grond en op de verdieping. De aangebouwde garage en het bijgebouw zullen worden gesloopt om de 

villa meer recht te doen aan de oorspronkelijke uitstraling, ruimte te creëren in de tuin en zorg te dragen voor 

een goede passende stedenbouwkundige inpassing.  

 

In de tuin van de woonvilla is het de bedoeling een zorgvilla te bouwen, waarmee sprake zal zijn van verdichting 

en nuttig gebruik van de beschikbare gronden. De woonvilla wordt zo gesitueerd dat er geen sprake meer is van 

een ‘achterkantsituatie'. Met het nieuwe volume wordt de hoek van de Van der Valk Boumanweg en de 

Splinterlaan beter begeleid waardoor er een logische overgang ontstaat tussen de bebouwing aan de Van der 

Valk Boumanweg en de Splinterlaan. Met deze ingreep ontstaat meer ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. De 

ontsluiting van de nieuwe zorgvilla vindt plaats via de Splinterlaan. 

 

 
Bestaande en nieuwe situatie kavel  

 

Programma  

In de nieuw te bouwen zorgvilla worden in het souterrain gemeenschappelijke ruimten, zoals een 

ontmoetingsruimte, keuken, logeerruimte en bergingen gerealiseerd. Op de begane grond zijn 4 appartementen 

beoogd. Dit geldt ook voor de 1e verdieping. De zorgvilla kent dus in totaal 8 appartementen die bedoeld zijn 

voor ouderen in met name een- of tweepersoonshuishoudens (80%). Het betreft een particuliere zorginstelling 

gericht op wonen, waarbij, wanneer nodig, medisch zorg vanuit buitenaf kan worden aangeboden. Er is dus 

geen permanente zorgverlening aanwezig. Dezelfde doelstelling geldt voor de appartementen die worden 

gerealiseerd in de bestaande woonvilla. 
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Beeldkwaliteit 

Het gebouw zal een maximale hoogte krijgen van 6,5 meter, met een maximale goothoogte van 3 meter. Op de 

navolgende afbeelding zijn de gevelaanzichten van de zorgvilla in relatie tot de massa van bebouwing in de 

omgeving weergegeven. De bouwmassa van de zorgvilla is vergeleken met de omgeving relatief beperkt. In de 

omgeving komen nokhoogten van 8 meter tot 10 meter voor, terwijl de zorgvilla een nokhoogte van 6,5 meter 

heeft. Sommige bebouwing in de omgeving is hoger gelegen dan de zorgvilla. Daarnaast is de zorgvilla op ruime 

afstand van de woonvilla en achter de woonvilla gepositioneerd. De zorgvilla is daarmee in hoogte en volume 

ondergeschikt aan de woonvilla en overige bebouwing in de omgeving. Daarbij is de nokrichting hetzelfde als 

die van de bestaande woonvilla. 

 

Met de ingreep ontstaat meer ruimtelijke kwaliteit. Voor het straatbeeld ter plaatste wordt de 'onderbroken' 

bebouwingswand in de bocht van de Van der Valk Boumanweg en de Splinterlaan sluitend gemaakt. Om de 

eenheid te versterken sluit de nieuwe woonzorgwoning tevens qua massa en bebouwingsstijl aan op de 

bebouwing in de omgeving.  

 

 
Gevelaanzichten zorgvilla en bebouwing in de omgeving 

 
Impressie zorgvilla naast bestaande woonvilla 
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Woongenot omgeving in relatie privacy 

De nieuwe bebouwing ligt op voldoende afstand van de omliggende woningen om te kunnen spreken van een 

aanvaardbare situatie voor de mogelijke impact op het woongenot. Met de situering van de bebouwing op de 

kavel worden de regels vanuit het oogpunt voor mogelijk privacyverlies, zoals in het Burgerlijk Wetboek geregeld 

(artikel 5:50 BW), gerespecteerd. Ten opzichte van het aan omwonenden gepresenteerde eerste schetsplan is 

de situering van het gebouw nog wat verschoven om de afstand tot de appartementen in de flat aan de 

Splinterlaan te vergroten en de impact op de privacy te verkleinen. Het plan leidt niet daarmee tot onevenredige 

afbreuk van het woongenot van omwonenden door verlies van privacy. 

 

Bezonning  

De nieuwbouw heeft slechts beperkte invloed op de bezonning van de omliggende woningen. Door de beperkte 

hoogte ontneemt de nieuwe bebouwing weinig zon. De reeds aanwezige villa en bomen op gemeentegrond zijn 

maatgevend voor het ontstaan van schaduw bij naburige erven. Van onevenredige schaduwwerking is dan ook 

geen sprake. Het plan leidt dan ook niet tot onevenredige afbreuk van het woongenot van omwonenden door 

schaduwwerking. 

 

Groen 

Pius Florius Boomverzorging heeft een groentoets d.d. 20 november 2017 (zie bijlage) voor het plangebied 

opgesteld. Voor wat betreft groen gaat het plan uit van behoud van de monumentale boom en groene invulling 

van de tuin door gazons en lage beplantingen. De tuin wordt afgeschermd voor de buren door het plaatsen van 

een hekwerk begroeid met klimop. De beuk is meegenomen in het ontwerp waardoor het huidige beeld van een 

karakteristieke villa met monumentale boom behouden blijft. Met het verwijderen van de bijgebouwen als de 

garage en schuur komt de boom meer in het zicht te staan vanaf de Van der Valk Boumanweg en de Oude Rijn. 

Ondanks dat het oppervlak aan groen kan in het nieuwe plan niet geheel gecompenseerd wordt, gaat de 

kwaliteit van het groen echter wel vooruit. Het in originele staat terugbrengen van het pand, in combinatie met 

het nieuwe ontwerp, zorgt voor een sterke, karakteristieke uitstraling van het perceel.  

  

Voor het perceel is op de navolgende afbeelding de beoogde terreininrichting weergegeven.  
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Indicatie terreininrichting 

 

Parkeren 

Voor parkeren is rekening gehouden met 1,4 parkeerplaatsen per appartement, waarvan 0,2 parkeerplaatsen 

een toekomstige reservering betreft. Het totaal aantal parkeerplaatsen komt daarmee uit op 10 x 1,2 = 12 

parkeerplaatsen. De reservering van 10 x 0,2 = 2 parkeerplaatsen kan vooralsnog als groen worden uitgevoerd. 
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3 Beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De Structuurvisie vervangt een 

groot aantal verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit zoals de Nota Ruimte (2006), 

Structuurvisie Randstad 2040 en de Structuurvisie voor de snelwegomgeving (2008). Door onder andere 

nieuwe politieke accenten, veranderende economische omstandigheden, klimaatverandering en toenemende 

regionale verschillen zijn de geldende beleidsnota's gedateerd. 

 

De visie heeft als doel dat Nederland in 2040 concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig is. Daarbij gaat de 

visie uit van het ‘decentraal, tenzij...’ principe. Hiermee wordt de ruimtelijke ordening in toenemende mate 

neergelegd bij gemeenten en provincies. Een rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde zijn indien: 

• een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingskracht van provincies en 

gemeenten overstijgt;  

• over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan;  

• een onderwerp provincie- of landsoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingsrisico kent ofwel in 

beheer bij het Rijk is.  

Nederland concurrerend 

Nederland heeft een goede ruimtelijke economische structuur voor een excellent vestigingsklimaat voor 

bedrijven en kenniswerkers. Dit betekent onder andere een uitstekende internationale bereikbaarheid van 

stedelijke regio’s en optimale (logistieke) verbindingen van de mainports Rotterdam en Schiphol, de brainport 

Zuidoost Nederland en de greenports met Europa en de rest van de wereld. 

 

Nederland bereikbaar 

De groei van mobiliteit over de weg, spoor en vaarwegen zal worden gefaciliteerd. De ambitie is dat gebruikers 

beschikken over optimale ketenmobiliteit via multimodale knooppunten en door goede afstemming van 

infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Nederland leefbaar en veilig 

De woon- en werklocaties in steden en dorpen moeten aansluiten op de kwalitatieve vraag en de locaties voor 

transformatie en herstructurering worden zo veel mogelijk benut. Waterveiligheid en beschikbaarheid van 

voldoende zoetwater heeft ruimte nodig en stelt eisen aan de stedelijke ontwikkeling. Nederland behoudt haar 

unieke cultuurhistorische waarden en heeft een natuurnetwerk dat de flora- en faunasoorten in stand houdt. 

Het aandeel duurzame energiebronnen moet toenemen. 

 

Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, wordt een ladder voor duurzame 

verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 juridisch verankerd in het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) en op 1 juli 2017 in haar nieuwe variant in werking getreden. Dat betekent voor alle ruimtelijke 

plannen dat er gemotiveerd moet worden of er behoefte is aan een bepaalde stedelijke ontwikkeling en, indien 

het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, waarom niet 

binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.  

  

Planspecifiek 

Gezien de kleine schaal van de ontwikkeling is er niet direct raakvlak met het rijksbeleid. Wel is de 

voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Omdat de provincie Zuid - 

Holland aanvullend beleid heeft ontwikkelt omtrent de ladder, wordt de ladder voor duurzame verstedelijking in 

toelichting paragraaf 3.2.4 behandeld.  
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3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. 

Vervolgens is op 1 oktober 2012 een 1e aanvulling van kracht geworden. Voortaan moeten gemeenten bij het 

vaststellen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen rekening houden met het Barro. 

Doel van het Barro is bepaalde onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte te verwezenlijken.  

 

In het Barro worden een aantal projecten die van Rijksbelang zijn met name genoemd en exact ingekaderd. Per 

project worden vervolgens regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen zullen moeten voldoen. Het nationale 

belang dat het stellen van regels voor deze onderwerpen rechtvaardigt, is vastgelegd in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte. 

 

In het Barro worden vijftien onderwerpen beschreven zoals Kustfundament, Waddenzee en Waddengebied, 

Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Elektriciteitsvoorziening, Veiligheid rond rijksvaarwegen en 

Verstedelijking in het IJsselmeer. 

 

Planspecifiek 

De voorliggende ontwikkeling valt niet binnen één van de vijftien beschreven onderwerpen uit het Barro. 

Daarmee is de ontwikkeling niet strijdig aan het gestelde in dit besluit.  

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Algemeen 

Provincie Zuid-Holland heeft voor haar ruimtelijke visie de Visie Ruimte en Mobiliteit, de Verordening Ruimte 

2014 en het Programma Ruimte vastgesteld. Zowel de Visie als de Verordening zijn voor het laatst 

geactualiseerd in januari 2017.  

De Visie Ruimte en Mobiliteit bevat het strategische beleid. Het ruimtelijk-relevante, operationele beleid is 

opgenomen in het Programma Ruimte. De verplichtingen voor ruimtelijke plannen van de provincie of lagere 

overheden zijn opgenomen in de Verordening. 

3.2.2 Visie Ruimte en Mobiliteit 

De Provinciale Staten van provincie Zuid-Holland hebben op 9 juli 2014 de Visie Ruimte en Mobiliteit 

vastgesteld. De meest recente herziening van de visie dateert van 12 januari 2017. 

  

In de VRM signaleert de provincie de structurele veranderingen in samenleving, economie en milieu. De 

voorspelbaarheid van nieuwe ontwikkelingen vermindert, demografische ontwikkelingen verschillen en de 

regionale economie internationaliseert en is kwetsbaar voor externe schokken. Tegelijkertijd gaan 

technologische innovaties snel en kunnen oplossingen in beeld brengen die nu nog onhaalbaar lijken. Deze tijd 

vraagt om maatwerk, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De economische, technologische en demografische 

ontwikkelingen werken door in de wijze waarop mensen en bedrijven de ruimte en het mobiliteitsnetwerk 

gebruiken. De provincie wil aansluiten op de bestaande en toekomstige dynamiek door waar mogelijk flexibiliteit 

in regelgeving te bieden. De Visie Ruimte en Mobiliteit is opgesteld vanuit de gedachte dat regels en kaders van 

de overheid nodig blijven, maar niet nodeloos mogen knellen. 

 

De Visie Ruimte en Mobiliteit biedt geen vastomlijnd ruimtelijk eindbeeld, maar wel een perspectief voor de 

gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel. De gewenste ontwikkeling is verwoord in vier rode draden:  

1. beter benutten en opwaarderen van wat er is;  

2. vergroten van de agglomeratiekracht;  

3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;  

4. bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving. 

Vanuit het besef dat stad en land één leefomgeving vormen met elkaar aanvullende kwaliteiten, kent deze Visie 

Ruimte en Mobiliteit een indeling in functionele hoofdstukken. Het hoofdstuk 'Mobiliteit en bebouwde ruimte' 

geeft uitwerking aan de eerste en tweede rode draad. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit (derde rode 
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draad) komt hoofdzakelijk tot uiting in het hoofdstuk 'Kwaliteit van landschap, groen en erfgoed’ en het 

bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving hoofdzakelijk bij ‘Water, bodem 

en energie’. De verschillende onderdelen zijn samengevat weergegeven op vier kaarten.  

  

Planspecifiek  

Met betrekking tot onderhavig plan zijn met name de kaarten, 'Laag van de stedelijke occupatie' en 'Laag van 

de beleving' van belang.  

 

Laag van de stedelijke occupatie  

 
Uitsnede laag van de stedelijke occupatie 

 

Uitgangspunt van de strategie voor de bebouwde ruimte in het provinciaal beleidskader is betere benutting van 

het bestaand stads- en dorpsgebied (BSD). De provincie zet ten eerste in op verdichting, concentratie en 

specialisatie binnen het bestaand stads- en dorpsgebied en ten tweede op een hiërarchie van knooppunten en 

centra met een goede onderlinge bereikbaarheid. Tegelijkertijd is er het streven om de leefkwaliteit in die 

bebouwde ruimte te verbeteren. 

De provincie verstaat onder BSD: ‘het bestaand stedenbouwkundig stelsel van bebouwing, met inbegrip van 

daartoe bouwrijp gemaakte terreinen, ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid (uitgezonderd 

glastuinbouw), detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal-culturele 

voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. Nieuwe stedelijke ontwikkeling dient primair plaats te vinden 

binnen BSD. Voorgaande afbeelding toont dat het plangebied ligt in het gebied met de aanduiding 'steden en 

dorpen'. Daarmee sluit de ontwikkeling aan op het beleid uit de visie.  
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Laag van de beleving 

 
Uitsnede laag van de beleving 

  

Op voorgaande afbeelding is te zien dat een deel van het plangebied ligt in het gebied met de aanduiding 

'Romeinse Limes'. De Limes is de aanduiding van de noordgrens van het voormalige Romeinse rijk. De 

kernwaarden van het gebied binnen de Limes betreffen: verspreide, losse militaire complexen en infrastructuur; 

steden, grafvelden en (water)infrastructuur die redelijkerwijs behoren tot de militaire centra; verbindende 

structurerende elementen als de rivier, de Limesweg en enkele andere stukken infrastructuur. De Limes kan 

gebruikt worden als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze zone, waar mogelijk door een 

koppeling te leggen met (nieuwe) recreatieve routes. Richtpunt is dat ontwikkelingen bijdragen aan het behoud 

en de herkenbaarheid van de Limes en de elementen die daar deel van uitmaken.  

De voorgenomen ontwikkeling draagt niet direct bij aan het behoud en de herkenbaarheid van de Limes. De 

ontwikkeling is echter ook dermate kleinschalig dat dit lastig is. De voorgenomen ontwikkeling staat het behoud 

en vergroten van de herkenbaarheid van de Limes niet in de weg. 

3.2.3 Programma Ruimte 

Tegelijk met de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland ook het 

Programma Ruimte vastgesteld. Dit Programma kent, net als de Visie Ruimte en Mobiliteit, de status van 

structuurvisie. Gezamenlijk beschrijven ze het integrale ruimtelijk beleid. De vier rode draden die beschreven 

zijn in de Visie Ruimte en Mobiliteit en die richting geven aan de gewenste ontwikkeling en het handelen van de 

provincie, komen ook terug in het Programma Ruimte.  

 

Dit programma biedt daarom ook zoveel mogelijk de ruimte om kansen, vernieuwende ideeën en plannen uit de 

samenleving, gezamenlijk door te vertalen naar concrete handelingsperspectieven. Door bijvoorbeeld het 

proces van gebiedsgerichte verkenningen, kennisontwikkeling, strategisch onderzoek en beleidsinformatie op 

onderdelen meer in samenwerking met partners in de regio te organiseren, schept de provincie belangrijke 

voorwaarden voor het (laten) ontstaan van nieuwe vitale coalities van partijen en initiatieven uit de samenleving 

aan de voorkant van ontwikkelingen gefaciliteerd worden. De verschillende activiteiten zijn inzichtelijk gemaakt 

in de Actieagenda ruimte.  

  

Het Programma Ruimte beschrijft de operationele doelen en de realisatiemix om deze doelen te (doen) 

bereiken. Ook wordt ingegaan op de rolverdeling en afspraken tussen gemeenten, regio’s en provincie. De 

realisatiemix uit het Programma Ruimte bestaat uit juridische, financiële en bestuurlijke instrumenten en nader 

uit te werken beleid. In de praktijk worden deze vrijwel altijd gecombineerd ingezet. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend planvoornemen maakt geen onderdeel uit van één van de in het Programma Ruimte beschreven 

projecten. De kleinschalige ontwikkeling kent ook geen verder raakvlak met het Programma Ruimte. Daarmee 

vormt dit provinciale programma geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van voorliggend planvoornemen.  
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3.2.4 Verordening Ruimte 

Tegelijk met de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland ook de 

Verordening Ruimte 2014 vastgesteld, met een laatste actualisatie uit januari 2017. In de verordening stelt de 

provincie regels aan ruimtelijke ontwikkelingen. De Verordening Ruimte draagt bij aan het realiseren van de 

provinciaal ruimtelijke beleid zoals dat benoemd zijn in de VRM. De verordening omvat in aanvulling op de Visie 

Ruimte en Mobiliteit toetsbare criteria waaraan planvorming moet voldoen.  

 

Planspecifiek  

Toetsing Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de verplichting opgenomen om in het geval van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling de nut en noodzaak van de nieuwe stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing te 

onderbouwen. Hierbij wordt uitgegaan van de 'ladder voor duurzame verstedelijking'.  

 

De ladder zoals opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), is in de Verordening Ruimte 2014 door de 

provincie Zuid-Holland in artikel 2.1.1. aangevuld. Dit biedt de provincie de mogelijkheid om enkele begrippen 

die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, te verduidelijken voor de specifieke Zuid-Hollandse situatie. Dit betekent 

dat de ontwikkeling moet voorzien in een actuele behoefte 

 

De 'stappen van de ladder' worden in artikel 3.1.6, lid 2 Bro als volgt omschreven:  

 

1.  

er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;  

2.  

indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt 

beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan 

worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, 

en;  

3.  

indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die 

behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als 

zodanig worden ontwikkeld.'  

 

Trede 1 

Uit jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat de ondergrens van wat 

als nieuwe stedelijke ontwikkeling beschouwd moet worden, ligt tussen de 9 en 14 nieuwe woningen 

afhankelijk van de omgeving waarin de ontwikkeling plaatsvindt. Beoogd initiatief betreft 10 

(zorg)appartementen en bevindt zich in de bebouwde kom van Leiderdorp. In de context van de ontwikkeling en 

haar omgeving en het aantal toe te voegen woningen wordt het initiatief beschouwd als een stedelijke 

ontwikkeling, doch zeer kleinschalig van aard. 

 

Uit de gemeentelijke Woonvisie blijkt dat Leiderdorp vraagt om variatie aan woningen, een variatie aan 

woonmilieus en voorzieningen voor verschillende levensfases. Een van de doelen van de woonvisie is het 

bieden van een adequaat aanbod van welzijn en zorg bij zelfstandig wonende ouderen. Zelfstandige 

zorgappartementen bieden dergelijk aanbod.  

Tot en met 2020 zijn ten opzichte van 2011 750 extra woningen nodig om de bevolkingsgroei en 

gezinsverdunning te faciliteren. Een belangrijke trend hierbinnen is de vergrijzing. 

 

Globaal genomen geeft bovenstaande de indicatie dat er een (regionale) behoefte is naar woningen voor 

ouderen met een zorgcomponent. 

  

Trede 2 en 3 

Het plangebied ligt in bestaand stedelijk gebied van Leiderdorp. Het gaat deels om transformatie van 

bestaande woonbebouwing naar wonen met een zorgcomponent. De nieuw te bouwen zorgvilla vindt plaats in 

de tuin van de bestaande villa. De zorg appartementen sluiten goed aan bij de al aanwezige woningen rond de 

locatie. De voorgenomen functie past dan ook uitstekend binnen het plangebied. 



16 

 

Het plangebied ligt goed ontsloten langs de Van der Valk Boumanweg en de Splinterlaan. Op zeer korte afstand 

bevinden zich bushaltes langs de Zijldijk.  

 

Uit bovenstaande blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling kan voldoen aan de Ladder voor Duurzame 

Verstedelijking uit het Bro en de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland. 

 

Naast de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is vanuit de Verordening Ruimte het volgende aspect relevant:  

 

Ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen  

In de Verordening ruimte schrijft de provincie Zuid-Holland regels voor m.b.t. de ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen. Lid 1 van artikel 2.2.1 omvat regels met voorwaarden waaraan een 

bestemmingsplan van een nieuwe ontwikkeling aan dient te voldoen. Een ruimtelijke ontwikkeling dient te 

passen binnen de bestaande gebiedsidentiteit en voorziet geen wijzigingen op structuurniveau. Voorliggend 

plan voldoet daaraan. 

Met het volume van de nieuwe zorgvilla wordt de hoek van de Van der Valk Boumanlaan en de Splinterlaan 

beter begeleid waardoor er een logische overgang ontstaat tussen de bebouwing aan de Van der Valk 

Boumanlaan en de Splinterlaan. Met deze ingreep ontstaat meer ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. 

 

In de voorgaande paragraaf en in hoofdstuk 2 van voorliggende toelichting is het effect van de ontwikkeling op 

de bestaande kenmerken en waarden van de omgeving nader beschreven. In die zin is tevens voldaan aan de 

verplichting van het opnemen van een beeldkwaliteitsparagraaf.  

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Toekomstvisie Leiderdorp 2025 

Op 3 december 2012 is de Toekomstvisie Leiderdorp 2025 vastgesteld door de raad van de gemeente 

Leiderdorp. Met de toekomstvisie schetst de raad de koers voor Leiderdorp voor de komende jaren. De 

toekomstvisie is richtinggevend voor de ruimtelijke en maatschappelijke structuurvisie. Beide visies vormen en 

nadere uitwerking van de toekomstvisie en zijn nog in ontwikkeling.  

 

Bij het opstellen van de toekomstvisie is gekeken naar Leiderdorp vanuit de leidende gedachte 'Samenwerken 

in rust en ruimte met een open blik naar de regio. Kenmerk van deze gedachte is: 

• Het thuisgevoel in Leiderdorp - wonen in een rustige, veilige woonomgeving. 

• Ontwikkelen binnen de bestaande bebouwing. 

• In stand houden en benutten van de groene structuren in en om Leiderdorp voor recreatie, natuur, 

sport en de agrarische functie. 

• Dynamiek behouden in stedelijk gebied (binnen regionaal perspectief – dorp in beweging). Blijven 

vernieuwen, verbeteren en ontwikkelen, anticiperend op de vraag vanuit de samenleving. 

• Samen leven is samen doen: betrokkenheid en verantwoordelijkheid van iedereen is daarbij van groot 

belang, evenals een actief verenigingsleven, burgerparticipatie en transparant gemeentelijk handelen.  

Planspecifiek 

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied middels 

verdichting en nuttig gebruik van de beschikbare gronden. De ontwikkeling sluit daarmee aan op het gestelde 

dat ontwikkelingen binnen dit bestaande bebouwde gebied moeten plaatsvinden.  

3.3.2 Woonvisie 

De raad van de gemeente Leiderdorp heeft op 4 februari 2013 de woonvisie ‘Gewoon lekker wonen tussen stad 

en Groene Hart’ vastgesteld. Daarmee heeft zij vastgesteld, dat er in Leiderdorp tot 2020 nog een kleine 750 

woningen gebouwd moeten worden, vooral voor (jonge) starters en ouderen. Door de verder gaande vergrijzing 

en de toename van eenpersoonshuishoudens verandert de samenstelling van de bevolking in Leiderdorp in een 

rap tempo en dreigt er op termijn zelfs een afname van de bevolking (de zogeheten krimp). De gemeenteraad 

heeft aangegeven, dat zij het aantal inwoners graag op het peil willen houden. Leiderdorp heeft geen grote 
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bouwlocaties meer, zodat er veelal binnen de bestaande contour herontwikkeling of nieuwbouw plaatsvindt 

onder het credo: ‘bouwen, niet omdat het moet, maar bouwen omdat het kan’. 

 

Planspecifiek 

Gezien Leiderdorp geen grote bouwlocaties meer heeft komt het vooral aan op herontwikkelingen, 

transformaties en inbreidinglocaties. Onderhavig plan is een inbreidingslocatie en voorziet in de mogelijkheid 

om woningen te bouwen, waarmee de beschikbare gronden binnen het stedelijk gebied nuttig worden gebruikt. 

Er worden enerzijds nieuwe woningen aan de woningvoorraad toegevoegd en anderzijds wordt bijgedragen om 

het aantal inwoners en de voorzieningen binnen de gemeente op peil te houden. De ontwikkeling komt 

tegemoet aan de vraag naar kleine woningen en heeft betrekking op een kwetsbare doelgroep, namelijk 

zorgbehoevenden/ouderen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke woonvisie en de 

doelstellingen van de Regionale woonagenda Holland Rijnland. 

3.3.3 Welstandsnota 2016 

Op 16 juni 2016 heeft de gemeente Leiderdorp de nieuwe welstandsnota gepubliceerd. In de nota zijn criteria 

opgenomen waaraan nieuwe ruimtelijke ontwikkeling getoetst kunnen worden. Doel van deze toets is het 

behartigen van het publieke belang door de lokale overheid, waarbij de individuele vrijheid van de inwoner of 

ondernemer wordt afgewogen tegen de aantrekkelijkheid van de leefomgeving als algemene waarde. De 

gemeente heeft in het welstandsbeleid met name het algemeen belang op het oog. Het beleid is opgesteld 

vanuit de gedachte, dat welstand waar nodig een rol moet spelen in het beheer van een aantrekkelijke 

bebouwde omgeving. In de nota worden drie niveaus van welstand benoemd: 

 

1. vrij van welstand 

2. gewoon welstandsgebied  

3. bijzonder welstandsgebied  

 

Planspecifiek 

In de welstandsnota 2016 komt naar voren dat het plangebied onderdeel uitmaakt van het Oude Rijn lint. Dit 

gebied kent een bijzonder welstandsniveau. De gebieden met een bijzonder welstandsniveau zijn 

beeldbepalende gebieden en gebieden met erfgoedwaarde. Bescherming en sturing met respect voor de 

bestaande kwaliteit zijn op zijn plaats in deze gebieden. Initiatiefnemers dienen bij het opstellen van plannen 

een bijdrage te leveren aan de omgevingskwaliteit. 

 

In het kader van de ontwikkeling van de zorgvilla is het initiatief in een eerder stadium door de 

welstandscommissie Dorp, stad en land getoetst aan de welstandsnota, specifiek aan de criteria die in het 

document zijn opgenomen voor het Oude Rijn lint.  

 

In eerste instantie heeft de welstandscommissie op 22 september 2016 een negatief advies uitgebracht over 

het plan. De reden hiervoor was dat de uitwerking van de bouwmassa en architectonische uitwerking van het 

bouwplan nog ontoereikend van kwaliteit waren om het gewaardeerde bebouwingsbeeld van het 

welstandsgebied van het Oude Rijn lint te versterken.  

 

Om de gewenste beeldkwaliteit van deze ontwikkeling te beschrijven en te verbeelden, mede in relatie tot de 

voor deze locatie vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden, is vervolgens een beeldkwaliteitsplan 

opgesteld door de initiatiefnemer. Hierin wordt ingegaan op de uitwerking en de vorm van de bouwmassa in 

relatie tot de ligging. Ook worden er kwaliteitseisen gesteld aan de architectonische uitwerking. Het bouwplan 

zelf is ook enigszins aangepast door smallere dakkapellen toe te passen. Hierdoor zijn ze veel minder 

prominent aanwezig. 

 

Op 24 februari 2017 is een positief advies ontvangen van de welstandscommissie op het aangepaste plan en 

het beeldkwaliteitsplan dat als toetsingskader gaat gelden voor deze ontwikkeling. Het aangepaste bouwplan 

past in principe binnen de opgestelde beeldkwaliteitsparagraaf (zie bijlage).  

 

Vanuit bovenstaande conclusie wordt geconcludeerd dat het initiatief aansluit op de genoemde 

welstandscriteria. Het initiatief is uitvoerbaar vanuit de Welstandsnota 2016. 
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In toelichting paragraaf 4.7 wordt ingegaan op het aspect cultuurhistorie en monumentenbeleid van de 

gemeente Leiderdorp.  
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4 Haalbaarheid 

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) aangetoond 

worden (artikel 3.1 lid 3 van de Wro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar verschillende 

ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, ect.) als ook de economische uitvoerbaarheid van het plan.  

4.1 Milieueffectrapportage 

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een 

volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Een m.e.r. is verplicht bij de voorbereiding van plannen en 

besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen die belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De m.e.r. is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet 

milieubeheer. Naast de Wet milieubeheer is het Besluit m.e.r. belangrijk om te kunnen bepalen of bij de 

voorbereiding van een plan of een besluit de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Bij toetsing aan het 

Besluit m.e.r. zijn er vijf mogelijkheden: 

a. het plan of besluit is direct m.e.r.-plichtig;  

b. het plan of besluit bevat activiteiten uit kolom 1 van onderdeel D, en ligt boven de (indicatieve) 

drempelwaarden, zoals beschreven in kolom 2 ‘gevallen’, van onderdeel D. Het besluit moet eerst 

worden beoordeeld om na te gaan of er sprake is van m.e.r.-plicht: het besluit is dan m.e.r.-

beoordelingsplichtig. Voor een plan in kolom 3 ‘plannen’ geldt geen m.e.r-beoordelingsplicht, maar 

direct een (plan-)m.e.r.-plicht;  

c. het plan of besluit bevat wel de activiteiten uit kolom 1, maar ligt beneden de drempelwaarden, zoals 

beschreven in kolom 2 ‘gevallen’, van onderdeel D: er dient in overleg met de aanvrager van het 

bijbehorende plan of besluit beoordeeld te worden of er aanleiding is voor het uitvoeren van een 

m.e.r.-beoordeling (als sprake is van een besluit) of het direct uitvoeren van een m.e.r. (als sprake is 

van een plan). Deze keuze wordt uiteindelijk in het bijbehorende plan of besluit gemotiveerd;  

d. de activiteit(en) of het betreffende plan en/of besluit worden niet genoemd in het Besluit m.e.r.: er 

geldt geen m.e.r.-(beoordelings)plicht;  

e. aan de hand van een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 kan 

geconcludeerd worden dat het plan mogelijk m.e.r.-plichtig is. 

Planspecifiek 

Uit toetsing aan het Besluit m.e.r. volgt dat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan valt onder 

mogelijkheid c. Het besluit bevat namelijk wel een activiteit uit kolom 1 (de aanleg, wijziging of uitbreiding van 

een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen), maar er 

wordt niet voldaan aan de gegeven drempelwaarde van 2000 of meer woningen. Omdat er slechts 12 

appartementen worden gerealiseerd kan afgezien worden van een m.e.r.-beoordeling en kan worden volstaan 

met een vormvrije m.e.r. beoordeling. De vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  

1. belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk; 

2. belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet toch een m.e.r.-beoordeling 

plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r. 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt gevormd door de hiernavolgende paragrafen. Daarin worden geen 

belangrijke nadelige milieugevolgen gesignaleerd. Deze gevolgen kunnen derhalve worden uitgesloten; een 

nadere m.e.r.-beoordeling is niet noodzakelijk. 
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4.2 Milieu 

4.2.1 Bodem 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet aangetoond worden dat de kwaliteit van de bodem en het 

grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. Dit is geregeld in de Wet 

Bodembescherming. Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem waarop deze ontwikkelingen 

plaatsvinden geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel.  

 

Bij herinrichtingssituaties is doorgaans een bodemonderzoek noodzakelijk in het kader van de Woningwet. Bij 

een bestemmingswijziging is een bodemonderzoek slechts noodzakelijk, indien de bestemmingswijziging tevens 

een wijziging naar een strenger bodemgebruik inhoudt. Bij een bestemmingswijziging die een gelijkblijvend of 

minder streng bodemgebruik oplevert, is de bodemkwaliteit in het kader van de bestemmingswijziging niet 

relevant en is bodemonderzoek niet noodzakelijk.  

 

Planspecifiek  

De planlocatie is in beginsel onverdacht van bodemverontreiniging. Er dient er voor de ontwikkeling echter een 

verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd waarin de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem wordt 

aangetoond. Te zijner tijd wordt de belangrijkste resultaten en de conclusies van een verkennend 

bodemonderzoek aan deze paragraaf toegevoegd. 

4.2.2 Geluid 

De mate waarin het geluid, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern van 

de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. In de Wgh 

worden de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh): 

• woningen;  

• geluidsgevoelige terreinen (woonwagenstandplaatsen, ligplaatsen voor woonschepen);  

• andere geluidsgevoelige gebouwen (onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven). 

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. De 

belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn: industrielawaai, 

wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder meer ook in op geluidwerende 

voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen. 

 

Planspecifiek 

De beoogde ontwikkeling is een geluidsgevoelig object in het kader van de Wet geluidhinder. De Van der Valk 

Boumanweg en Zijldijk zijn alle 50km/h wegen. Wettelijk gezien is er een onderzoeksplicht. Derhalve is er door 

Adviesburo van der Boom (d.d. 31 oktober 2017) een akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlage). 

 

De geluidbelasting door de Van der Valk Boumanweg bedraagt ten hoogste 47 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. 

De geluidbelasting door de Zijldijk bedraagt ten hoogste 40 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt door deze wegen niet overschreden. Een hogere waarde voor de 

geluidbelasting door wegverkeer is voor beide wegen niet nodig. Er zijn geen aanvullende voorzieningen nodig 

om te voldoen aan de eis van een goede ruimtelijke ordening. 

4.2.3 Luchtkwaliteit 

In de Wet Milieubeheer gaat paragraaf 5.2 over luchtkwaliteit. Deze paragraaf vervangt het Besluit 

Luchtkwaliteit 2005 en staat ook wel bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’. De Wet luchtkwaliteit introduceert het 

onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij 

aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in betekenende 

mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om bedrijventerreinen en 

infrastructuur (wegen).  
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Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in een de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in 

betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die 

jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en stikstofdioxide (1,2 

microgram per m³) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 'Kleine' projecten die minder 

dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent bijvoorbeeld dat lokale overheden een 

woonwijk van minder dan 1.500 huizen niet hoeven te toetsen aan de normen voor luchtkwaliteit. Deze 

kwantitatieve vertaling naar verschillende functies is neergelegd in de 'Regeling niet in betekenende mate 

bijdragen'. 

 

Een belangrijk onderdeel voor de verbetering van de luchtkwaliteit is het Nationale Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL). Binnen dit NSL, dat sinds 1 augustus 2009 in werking is, werken het Rijk, de provincies en 

gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. 

 

Besluit gevoelige bestemmingen 

Op 16 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen in werking getreden. Het Besluit gevoelige 

bestemmingen is gebaseerd op artikel 5.16a van de Wet milieubeheer. Met het Besluit wordt de vestiging van 

zogeheten 'gevoelige bestemmingen' in de nabijheid van provinciale- en rijkswegen beperkt. Dit heeft 

consequenties voor de ruimtelijke ordening.  

Het Besluit is gericht op bescherming van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof (PM10) en 

stikstofdioxide (NO2), in het bijzonder kinderen, ouderen en zieken. Indien een project betrekking heeft op een 

gevoelige bestemming en geheel of gedeeltelijk is gelegen op een afstand van 300 meter aan weerszijden van 

rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen (gemeten vanaf de rand van de weg) mag het totaal aantal 

mensen dat hoort bij een gevoelige bestemming niet toenemen als overschrijding van de grenswaarden voor 

PM10 of NO2 dreigt/plaatsvindt.  

 

De volgende gebouwen met de bijbehorende terreinen zijn aangemerkt als gevoelige bestemming:  

• scholen;  

• kinderdagverblijven;  

• verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen.  

Het gaat niet om bestemmingen in de meest enge zin van het woord, maar om alle vergelijkbare functies, 

ongeacht de exacte aanduiding ervan in bestemmingsplannen en andere besluiten. 

 

In het kader van het opstellen van een bestemmingsplan moeten er twee aspecten in beeld gebracht worden. 

Ten eerste of de luchtkwaliteit de nieuwe functie toelaat. Ten tweede moet bekeken worden of het plan de 

luchtkwaliteit ‘niet in betekenende mate’ verslechtert. Indien het plan wel ‘in betekenende mate’ bijdraagt aan 

verslechtering van de luchtkwaliteit, is het van belang om te toetsen of de grenswaarden niet overschreden 

worden. Indien geen overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt, kan het plan alsnog gerealiseerd worden.  

 

Planspecifiek  

De voorgenomen ontwikkeling kan, gelet op de omvang van de ontwikkeling (<1.500 woningen), gezien worden 

als een NIBM-project; de ontwikkeling heeft niet in betekenende mate invloed op de luchtkwaliteit ter plaatse. 

Aan de andere kant is in dit geval geen sprake van de realisatie van een gevoelige bestemming. In het kader 

van een goede ruimtelijke ordening is desalniettemin met behulp van de monitoringstool van het ministerie van 

IenM (voormalige VROM) gekeken of de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied voldoet aan de gestelde 

normen. Op de volgende afbeelding zijn de concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) van 

rekenpunt '15851173' nabij het plangebied weergegeven.  
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Gegevens Monitoringstool 

 

Uit voorgaande tabel blijkt dat ter plaatse van de rekenpunten wordt voldaan aan de gestelde grenswaarde van 

40 ug/m³. 

 

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit het aspect luchtkwaliteit.  

4.2.4 Bedrijven en milieuzonering 

Het aspect bedrijven en milieuzonering gaat in op de invloed die bedrijven kunnen hebben op hun omgeving. 

Deze invloed is afhankelijk van de afstand tussen een gevoelige bestemming en de bedrijvigheid. 

Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn voor het verblijf van 

personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan (bijvoorbeeld woningen). Daarnaast kunnen ook 

landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn bij een zonering tot andere, minder gevoelige, 

functies zoals bedrijven. 

 

Bij een ruimtelijke ontwikkeling kan sprake zijn van reeds aanwezige bedrijvigheid en van nieuwe bedrijvigheid. 

Milieuzonering zorgt er voor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van de gevoelige functie krijgen 

en dat de (nieuwe) gevoelige functie op een verantwoorde afstand van bedrijven komen te staan. Doel hiervan 

is het waarborgen van de veiligheid en het garanderen van de continuïteit van de bedrijven als ook een goed 

klimaat voor de gevoelige functie. 

 

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie zoals: geluid, geur, gevaar en stof. 

De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk type 

bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 de publicatie 

'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst opgenomen, met daarin de minimale 

richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Indien van deze richtafstanden afgeweken wordt 

dient een nadere motivatie gegeven te worden waarom dat wordt gedaan.  

 

Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is 

het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'. Het scheiden van milieubelastende en 

milieugevoelige bestemmingen dient twee doelen: 
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• het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij 

gevoelige bestemmingen;  

• het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld bedrijven) 

zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, kunnen uitoefenen.  

Planspecifiek 

Ten noorden van het plangebied bevindt zich het bedrijventerrein De Baanderij. Hier zijn bedrijven met 

milieucategorie 1-2 en milieucategorie 1-3a (3.1) toegestaan. De minimale richtafstand van categorie 1-2 

bedrijven bedraagt op basis van het VNG Handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' minimaal 30 meter. Voor 

milieucategorieën tot 3a (3.1) is dit 50 meter. De afstand tot deze bedrijven vanaf de planlocatie bedraagt meer 

dan 200 meter. Er wordt dus ruim voldaan aan de richtafstanden.  

 

Ten zuidwesten van het plangebied ligt het gebied De Waard. In dit gebied liggen bedrijven met milieucategorie 

1 en 2. De minimale richtafstand bedraagt 30 meter. De daadwerkelijke afstand tot het plangebied bedraagt 

meer dan 150 meter. Ook in dit geval wordt voldaan aan de VNG richtafstanden.  

 

Uit bovenstaande toelichting wordt geconcludeerd dat het initiatief uitvoerbaar is vanuit het aspect Bedrijven en 

milieuzonering.  

4.2.5 Externe veiligheid 

Sommige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de omgeving met 

zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. Het gaat daarbij om onder meer de 

productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten kunnen een beperking 

opleggen aan de omgeving. Door voldoende afstand tot de risicovolle activiteiten aan te houden kan voldaan 

worden aan de normen. Aan de andere kant is de ruimte schaars en het rijksbeleid erop gericht de schaarse 

ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed 

worden afgestemd. De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op de volgende risico’s: 

• risicovolle (Bevi-)inrichtingen;  

• vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;  

• vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. 

Daarnaast wordt er in de wetgeving onderscheid gemaakt tussen de begrippen kwetsbaar en beperkt 

kwetsbaar en plaatsgebonden risico en groepsrisico.  

 

Kwetsbaar en beperkt kwetsbaar 

Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, kinderopvang- en dagverblijven en 

grote kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine kantoren, winkels, horeca en 

parkeerterreinen. De volledige lijst wat onder (beperkt) kwetsbaar wordt verstaan is in het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi) opgenomen.  

 

Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

Het plaatsgebonden risico (voorheen individueel risico) wordt uitgedrukt in een contour van 10-6 als 

grenswaarde. Het realiseren van kwetsbare objecten binnen deze contour is niet toegestaan. Het realiseren van 

beperkt kwetsbare objecten binnen deze contour is in principe ook niet toegestaan. Echter, voor beperkte 

kwetsbare objecten is deze 10-6 contour een richtwaarde. Mits goed gemotiveerd kan worden afgeweken van 

deze waarde tot de 10-5 contour.  

 

Het groepsrisico is gedefinieerd als de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 

overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een 

ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt niet in 

contouren vertaald, maar wordt weergegeven in een grafiek. In de grafiek wordt de groepsgrootte van aantallen 

slachtoffers (x-as) uitgezet tegen de cumulatieve kans dat een dergelijke groep slachtoffer wordt van een 

ongeval (y-as). Voor het groepsrisico geldt geen grenswaarde, maar een zogenaamde oriëntatiewaarde. 

Daarnaast geldt voor het groepsrisico een verantwoordingsplicht. Het bevoegd gezag moet aangeven welke 
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mogelijkheden er zijn om het groepsrisico in de nabije toekomst te beperken, het moet aangeven op welke 

manier hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid zijn ingevuld. Hierbij geldt hoe hoger het 

groepsrisico, hoe groter het belang van een goede groepsrisicoverantwoording. 

 

Risicovolle (Bevi-)inrichtingen 

Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' (Bevi) van 

belang. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor mensen buiten de 

inrichting. Het Bevi is opgesteld om de risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld 

vanwege risicovolle bedrijven, te beperken. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als groepen burgers een 

minimaal (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. Via een bijhorende ministeriële regeling (Revi) worden 

diverse veiligheidsafstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten gegeven. Aanvullend op het Bevi zijn 

in het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) 

veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle inrichtingen moeten worden aangehouden.  

 

Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

Met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen en de Structuurvisie buisleidingen van belang. 

 

De Structuurvisie buisleidingen is in 2012 vastgesteld en bevat een lange termijnvisie op het 

buisleidingentransport van gevaarlijke stoffen. In de structuurvisie wordt een hoofdstructuur van verbindingen 

aangegeven waarlangs ruimte moet worden vrijgehouden, om ook in de toekomst een ongehinderde doorgang 

van buisleidingentransport van nationaal belang mogelijk te maken.  

 

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) is op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb bevat 

onder andere regels over welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met 

gevaarlijke stoffen. Op basis van het Bevb wordt het voor gemeente verplicht om bij de vaststelling van een 

bestemmingsplan, op basis waarvan de aanleg van een buisleiding of een kwetsbaar object of een 

risicoverhogend object mogelijk is, de grenswaarde voor het PR in acht te nemen en het GR te verantwoorden. 

Op 1 juli 2014 is het Bevb ook voor het transport van andere gevaarlijke stoffen dan aardgas en brandbare 

vloeistoffen in werking getreden. In de, bij het Bevb behorende, Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb; 

eveneens in werking getreden op 1 januari 2011) zijn de aanwijzing van buisleidingen, de rekenafstanden en 

de rekenmethodiek opgenomen. Op 17 juni 2014 is de Revb volledig in werking getreden voor alle leidingen 

voor gevaarlijke stoffen.  

 

Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor 

Het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen staat beschreven in de nota 

Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs). In de nota Rnvgs staan normen voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen via weg, water en spoor. Deze normen hebben echter geen wettelijke status.  

 

Thans is het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor in voorbereiding. Dit 

Basisnet geeft de relatie aan tussen de ruimtelijke ordening en de vervoersrisico’s. Zo wordt beschreven welke 

ruimtelijke ontwikkelingen wel en niet zijn toegestaan in een gebied tot 200 meter vanaf de infrastructuur. Om 

het Basisnet wettelijke grondslag te geven zal bestaande wetgeving aangepast en nieuwe wetgeving ontwikkeld 

moeten worden. Derhalve wordt een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur opgesteld om de regels voor de 

ruimtelijke ordening van het Basisnet vast te leggen: het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev). Het 

Btev zal op korte termijn de circulaire Rnvgs vervangen. Vanuit het Btev moet een basisveiligheidsniveau rond 

transportassen (plaatsgebonden risico) opgenomen worden en moet een transparante afweging van het 

groepsrisico worden gewaarborgd.  

 

In verband met het Basisnet is op 10 juni 2013 de Wet vervoer gevaarlijke stoffen aangepast. Het Btev is op 11 

november 2013 vastgesteld en zal naar verwachting begin 2015 in werking treden.  

 

Planspecifiek 

Met betrekking tot het aspect Externe veiligheid is op basis van de risicokaart, waar navolgende afbeelding een 

uitsnede van toont, bepaald of er in de omgeving van het plangebied risicovolle inrichtingen en/of 

transportroutes gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.  
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Fragment risicokaart externe veiligheid (plangebied aangegeven met de groene stip) 

  

Het plangebied ligt niet binnen de invloedsfeer van gevaarlijke bronnen en/of routes voor gevaarlijke stoffen. 

De dichtstbijzijnde gelegen bron is het Zwembad aan Zijl aan de Paramaribostraat, op bovenstaande afbeelding 

weergegeven met de rode stip. Dit zwembad is mogelijk relevant m.b.t. de aanwezigheid van een 

zwavelzuurinstallatie met een inhoud van 600 liter. De afstand tussen het zwembad en de planlocatie bedraagt 

c.a. 550 meter. De aanwezigheid van het zwembad heeft daardoor geen invloed op de totstandkoming van de 

bouw van de woonzorgvilla. 

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect externe veiligheid.  

4.3 Water 

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het water 

kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.d.) voorkomen worden en de 

kwaliteit van het water hoog gehouden worden. 

4.3.1 Generiek beleid 

Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking tot 

water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal 

Waterplan.  

 

Waterbeleid voor de 21e eeuw  

De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het toekomstige 

waterbeleid in Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport ‘Anders omgaan met water, 

Waterbeleid voor de 21ste eeuw’ (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet krijgen, 

voordat het die ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes 

(drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd:  

• vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt 

vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het water tijdelijk 
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geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren wordt het water 

afgevoerd.  

• schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon wordt 

gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste komt 

het zuiveren van verontreinigd water aan bod. 

Waterwet 

Centraal in de Waterwet staat een integraal waterbeheer op basis van de ‘watersysteembenadering’. Deze 

benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties tussen 

waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen water, 

grondgebruik en watergebruikers. Het doel van de Waterwet is het integreren van acht bestaande wetten voor 

waterbeheer. Door middel van één watervergunning regelt de wet het beheer van oppervlaktewater en 

grondwater en de juridische implementatie van Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water. Via de 

Waterwet gelden verschillende algemene regels. Niet alles is onder algemene regels te vangen en daarom is er 

de integrale watervergunning. In deze integrale watervergunning zijn zes vergunningen uit eerdere wetten 

(inclusief keurvergunning) opgegaan in één aparte watervergunning. 

 

Nationaal Waterplan 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Het Nationaal Waterplan 

geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam 

waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van 

voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft maatregelen die in de 

periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar 

te houden en de kansen die water biedt te benutten. 

4.3.2 Hoogheemraadschap van Rijnland 

Waterbeheerplan 

Op 9 maart 2016 is het nieuwe waterbeheerplan 2016-2021 (WBP) onder de naam 'Waardevol Water' van het 

hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld. In het plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor deze 

planperiode zijn en welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen. Het nieuwe WBP legt meer dan 

voorheen accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn: 

1. Wij beschermen tegen overstromingen (preventie);  

2. Wij adviseren over het beperken van de gevolgen van overstromingen (gevolgbeperking)  

3. Wij bereiden ons goed voor op een calamiteit.  

Wonen in Rijnland lijkt zo vanzelfsprekend, maar doordat een groot deel onder zeeniveau ligt, blijft het 

beheergebied niet lang droog zonder duinen, dijken en kades. Met betrekking tot het beschermen tegen 

overstromingen versterkt het hoogheemraadschap met regelmaat de waterkeringen. Toch kan een 

overstroming nooit helemaal worden uitgesloten. Dit scenario behandelt het hoogheemraadschap ook in het 

beheerplan. Maatregelen die worden benoemd zijn o.a. het vergroten van het waterbewustzijn en het maken 

van realistische overstromingsbeelden. 

 

Keur en Beleidsregels 

Op 10 juni 2016 is een nieuwe Keur in werking getreden, alsmede de nieuwe uitvoeringsregels. In de stukken is 

vastgelegd wat je als bewoner of bedrijf wel en niet mag doen in en bij water, dijken, gemalen, etc. Dit met als 

doel het watersysteem schoon en veilig te houden.  

 

Verder zijn aan deze Keur bepalingen toegevoegd over het onttrekken van grondwater en het infiltreren van 

water in de bodem. De ‘Keur en Beleidsregels’ maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland 

haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de 

waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor: 

• waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden);  

• watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten en beken);  
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• andere waterstaatwerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). 

4.3.3 Watertoets 

De ‘watertoets’ is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat 

meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen technische toets maar een proces 

dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo 

vroeg mogelijk stadium. In de waterparagraaf worden de watertoets en de uitkomsten van een eventueel 

overleg opgenomen.  

 

Planspecifiek  

Watercompensatie 

 

Conclusie principeverzoek:  

Aangezien de herontwikkeling van beperkte omvang is (<500 m²) speelt watercompensatie waarschijnlijk geen 

rol.  

  

Conclusie na eigen berekening: 

De regels en voorwaarden van het beleid voor watercompensatie zijn afgeleid uit de Keur (artikel 3.1.4). Een 

toename aan verharding van meer dan 500 m² en minder dan 5.000 m² dient volgens de regels van het 

hoogheemraadschap in de vorm van nieuw open water te worden gecompenseerd. Een toename aan 

verharding zorgt er namelijk voor dat het regenwater sneller op het oppervlaktewater zal afstromen. Het 

uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is dat er geen verslechtering van de huidige situatie mag optreden.  

Het totale plangebied heeft een oppervlakte van 1980 m². Onderstaande tabel toont het verschil in verharding 

tussen de bestaande en nieuwe situatie binnen het plangebied.  

 

Bestaande situatie m.b.t. verharding: Nieuwe situatie m.b.t. verharding: 

    

Bebouwing: 236 m² Bebouwing: 593 m² 

Erfverharding: 214 m² Erfverharding: 322 m² 

Totaal verharding: 450 m² Totaal verharding: 915 m² 

    

Onverhard: 1.530 m² Onverhard: 681 m²  

    

Totaal: 1.980 m² Totaal: 1.980 m²  

 

In de toekomstige situatie wordt halfverharding in de vorm van grind in ritterplaten toegepast. Dit is een 

duurzame vorm van halfverharding die ook na het intensief gebruik door bijvoorbeeld zwaar verkeer in 

voldoende mate water doorlaat. Het waterdoorlatend vermogen hiervan is vergelijkbaar met een onverhard 

grondoppervlak. Om die reden worden de ritterplaten niet als verharding gerekend.  

 

Uit de verhardingsberekening blijkt dat het verhardingsoppervlak toeneemt met 915 m² - 450 m² = 465 m². 

Daarmee hoeft er geen watercompensatie plaats te vinden. Bovendien zijn in het Zijlkwartier recent 

maatregelen getroffen om wateroverlast te beperken. 

 

Watergangen 

De volgende afbeelding toont een fragment van de legger 'oppervlaktewater' van het hoogheemraadschap van 

Rijnland. 
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Fragment legger hoogheemraadschap  

 

Uit voorgaande afbeelding blijkt dat rondom het plangebied overige watergangen en een primaire watergang 

aanwezig zijn. Rondom deze watergangen is een beschermingszone aanwezig. In een dergelijke zone is het 

verboden om zonder vergunning bepaalde werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden die uitgevoerd 

zullen worden vormen echter geen belemmering in het kader van het waterstaatsbelang.  

 

Waterafvoer 

Het afvalwatersysteem van de ontwikkeling wordt zodanig vormgegeven dat het regenwater kan worden 

afgekoppeld. Het overige vuilwater wordt afgevoerd middels de riolering. 

4.4 Verkeer en parkeren 

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuwe project op de 

verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.  

4.4.1 Verkeer 

Voor het maken van een inschatting van de hoeveelheid autoverkeer dat wordt gegenereerd bij ruimtelijke 

ontwikkelingen, zijn kencijfers verkeersgeneratie ontwikkeld. Onder verkeersgeneratie wordt hierbij verstaan de 

totale hoeveelheid gemotoriseerd verkeer (exclusief openbaar vervoer) die gedurende een gekozen tijdsperiode 

naar de beoogde ontwikkeling toe rijdt en hiervan wegrijdt. 

 

Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW) geeft in 

publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' deze kencijfers voor verkeersgeneratie. In de 

richtlijnen wordt onderscheid gemaakt op basis van de functie van de ontwikkeling (wonen, bedrijf, etc.) en op 

basis van de locatiekenmerken. Zodoende kan bij ruimtelijke ontwikkelingen voor vrijwel elke locatie een goed 

beeld worden verkregen wat de totale verkeersaantrekkende werking bedraagt.  

 

In het Parkeerbeleidsplan uit 2012 is vastgesteld dat gemeente Leiderdorp een sterk stedelijk gebied is. Naast 

stedelijkheidsgraad maakt CROW onderscheidt in gebiedstypen ‘centrum’, ‘schil centrum’, ‘rest bebouwde kom’ 

en ‘buitengebied’. Dit is met name gebaseerd op de nabijheid van voorzieningen en knooppunten van Openbaar 

Vervoer. Aangezien het Parkeerbeleidsplan stelt dat de hele bebouwde kom een zelfde type uitstraling heeft, 

wordt er geen onderscheidt gemaakt naar gebiedstypen. Daarom is gekozen voor de gebiedsaanduiding met de 

hoogste verkeersgeneratie. Dit is voor woningen ‘rest bebouwde kom’. Per gebiedsaanduiding hanteert CROW 

minimale en maximale kencijfers om per functie de verkeersgeneratie te berekenen. Er wordt uitgegaan van het 

gemiddelde. 
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Planspecifiek 

In het plangebied worden in totaal 10 woningen mogelijk gemaakt. Onderdeel van het plan betreft splitsing van 

de bestaande villa in twee kleine appartementen. Om de verkeersafwikkeling te beoordelen is de 

verkeersgeneratie inzichtelijk gemaakt door de huidige verkeersgeneratie af te zetten tegen de toekomstige 

verkeersgeneratie. Hierbij wordt uitgegaan van de zwaarst mogelijke invulling, namelijk uit woningen zonder 

directe relatie met zorgverlening. 

 

Bestaande situatie  

Voor de ontwikkeling vervalt de bestaande villa als grotere woning. Op basis van de brandbreedte uit de CROW 

kencijfers betreft de verkeersgeneratie van de bestaande villa gemiddeld 7,1 motorvoertuigen per 

weekdagetmaal. 

 

Om de verkeersgeneratie voor een werkdag te krijgen dient voor woningen met een factor van 1,11 te worden 

omgerekend. Hierdoor komt de bestaande verkeersgeneratie uit op 7,9 motorvoertuigen per weekdagetmaal. 

 

Toekomstige situatie 

Binnen het plangebied worden 10 woningen gerealiseerd in het segment ‘appartement goedkoop’ (WOZ < 

250.000 euro). Twee woningen zullen worden ondergebracht in het sociale segment. CROW heeft verschillende 

kencijfers opgenomen voor verschillende type woningen. In onderstaande tabel is aangegeven bij welke 

kencijfers is aangesloten. Hieruit volgt dat de verkeersgeneratie afgerond 49 motorvoertuigen per 

weekdagetmaal bedraagt. Om werkdagetmaal te verkrijgen meldt CROW dat met een factor van 1,11 

omgerekend dient te worden. Daarmee komt verkeersgeneratie in de nieuwe situatie uit op afgerond 54,4 

motorvoertuigen per werkdagetmaal. 

 

Woningen   Categorie 

CROW 

Verkeersgeneratie (aantal 

motorvoertuigbewegingen/etmaal) 

  Gemiddeld Totaal 

8 appartementen 

goedkoop 

koop, etage, 

goedkoop 

4,5 5,3 4,9 39,2 

2 appartementen 

sociale huur 

huurhuis, 

sociale huur 

4,5 5,3 4,9 9,8 

Totale 

verkeersgeneratie 

weekdagetmaal 

          49 

Totale 

verkeersgeneratie 

werkdagetmaal 

          54,39 

 

Conclusie 

De totale verkeersgeneratie van de ontwikkeling bedraagt circa 54,4 motorvoertuigen per werkdagetmaal. Dit is 

in vergelijking met de huidige situatie een toename van 46,5 motorvoertuigen per werkdagetmaal. Het 

maatgevende moment om de verkeersafwikkeling te beoordelen zijn de spitsperioden. De vuistregel is dat 10% 

van het verkeer per spitsperiode (10% in de ochtendperiode en 10% in de avondperiode) rijdt. Ofwel in de 

spitsperiode rijden 4,7 motorvoertuigen meer door de komst van de woningen. Een toename van 4,7 

motorvoertuigen in de spitsperiode is een zeer beperkte toename voor een gebiedsontsluitingsweg. Daar komt 

bij dat de Van der Valk Boumanweg een éénrichtingsweg is waardoor de kans op wachtrijvorming voor het 

afslaande verkeer nihil is. 

Zodoende zal de verkeerstoename niet leiden tot een significante wijziging van het huidige verkeersbeeld. De 

bestaande uitweg naar de Van der Valk Boumanweg is afdoende om het verkeer veilig te kunnen afwikkelen. 

Het aspect verkeer vormt daarom geen belemmering voor de ontwikkeling. 

4.4.2 Parkeren 

Het benodigde of gewenste aantal parkeerplaatsen bij ruimtelijke ontwikkelingen kan worden bepaald op basis 

van parkeerkencijfers of op basis van parkeernormen. Parkeerkencijfers zijn op de praktijk gebaseerde cijfers 

van de verwachte parkeerbehoefte. Parkeernormen staan voor het aantal vereiste parkeerplaatsen per type 

bestemming. Op basis van deze parkeernormen wordt parkeerbeleid veelal vormgegeven. 
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Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW) geeft in 

publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' richtlijnen voor parkeernormen. In de richtlijnen wordt 

onderscheid gemaakt op basis van de functie van de ontwikkeling (wonen, bedrijf, etc.) en op basis van de 

locatiekenmerken. Zodoende kan bij ruimtelijke ontwikkelingen voor vrijwel elke locatie een goed beeld worden 

verkregen of voorzien wordt in voldoende (auto)parkeerplaatsen. Voorts voorziet de publicatie in minimale 

voorwaarden voor parkeervoorzieningen.  

 

Planspecifiek 

In 2012 heeft de gemeente Leiderdorp het Parkeerbeleidsplan vastgesteld ten aanzien van parkeernormen. De 

planlocatie wordt gekenmerkt als woongebied in een zeer sterk stedelijke omgeving. Omdat de mogelijkheid 

planologisch eveneens bestaat de appartementen zelfstandig en zonder zorgbehoefte te bewonen (pre-

zorgwonen) wordt ook rekening gehouden met de theoretische zwaarst planologische invulling, namelijk 'woning 

goedkoop'. 

 

CROW-publicatie 317 en het beleid van Leiderdorp gaan uit van de volgende parkeernorm:  

 

Parkeernormen Bandbreedte CROW Parkeernorm o.b.v. telling Nieuwbouw 

woning goedkoop 1,1 - 1,6 1,2 1,4 

 

Uitgaande van in totaal 10 zorgappartementen is de parkeerbehoefte op basis van bovenstaande gemiddelde 

parkeernorm als volgt: 

 

Parkeernormen Aantal Parkeernorm Parkeerbehoefte 

woning goedkoop 10 1,4 14 

  

Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen komt daarmee theoretisch op 14. Bij de woningen worden in 

totaal 12 parkeerplekken gerealiseerd, alleen binnen het plangebied. De toekomstige reservering van 10 x 0,2 

= 2 parkeerplaatsen kan vooralsnog als groen worden uitgevoerd. Het plan zal voorzien in voldoende 

parkeerplaatsen op basis van de bovenstaande parkeernorm.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit het aspect parkeren.  

4.5 Ecologie 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. Ter bescherming van de 

natuurwaarden is per 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming (Wnb) van toepassing. Deze wet vervangt de 

Natuurbeschermingsweg 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Doel van de Wet natuurbescherming is 

drieledig: 

• bescherming van de biodiversiteit in Nederland;  

• decentralisatie van verantwoordelijkheden;  

• vereenvoudiging van regels.  

Gebiedsbescherming 

Wat betreft de gebiedsbescherming richt de Wet natuurbescherming zich op de bescherming van Natura 2000-

gebieden. Per Natura 2000-gebied zijn (instandhoudings)doelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. 

Iedereen die vermoedt of kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingdoelen, nadelige 

gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben, is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te 

beperken.  

 

Naast de bescherming vanuit de Wet natuurbescherming is in het kader van de gebiedsbescherming het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) van belang. Het NNN vormt een samenhangend netwerk van belangrijke 

natuurgebieden in Nederland en omvatten bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische 
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verbindingszones. Het NNN draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse 

natuurbeleid, namelijk: 'Natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als bijdrage aan een 

leefbaar Nederland en een duurzame samenleving'. Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten van belang:  

• vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten gebieden;  

• verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden;  

• verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit 

haalbaar is. 

Soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming is gericht op het bereiken of herstellen van een gunstige staat van instandhouding 

van beschermde soorten. Op basis van de wet zijn activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde dier- en 

plantsoorten verboden. Waar de voormalige Flora- en faunawet echter uitging van drie beschermingsniveaus, 

verdeelt de Wet natuurbescherming beschermde soorten in twee groepen:  

• strikt beschermde soorten waaronder soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn;  

• andere soorten, bijvoorbeeld uit de Rode Lijst.  

Ten opzichte van de oude Flora- en faunawet zijn circa 200 soorten (vooral vaatplanten en vissen) niet langer 

beschermd en zijn enkele bedreigde soorten (met name bepaalde vlinders en vaatplannen) toegevoegd.  

 

Planspecifiek 

Er is door Blom Ecologie b.v. (d.d. 3 november 2017) een oriënterend onderzoek naar beschermde flora en 

fauna (zie bijlage) uitgevoerd. 

  

Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura2000-gebied, Beschermd natuurmonument, Wetland, 

Nationaal Park of Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de 

gebieden en de identieke nieuwe situatie is van externe werking op omliggende Natura2000-gebieden geen 

sprake. 

 

Soortbescherming  

In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Wet 

natuurbescherming voor. De te slopen bebouwing en/of de te kappen bomen en struiken hebben echter geen 

relevante functie voor soorten waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. De 

tuin en watergang hebben mogelijk een functie voor algemeen voorkomende planten, zoogdieren, amfibieën, 

vissen en vogels. Vleermuizen maken mogelijk gebruik van de locatie tijdens het foerageren en migreren. De 

bomen en struiken op de planlocatie zijn geschikt als broedlocatie voor algemene broedvogels.  

 

Uitvoerbaarheid  

De beoogde sloop en nieuwbouw leiden niet tot aantasting van beschermde gebieden en/of beschermde 

natuurwaarden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de 

(mogelijke) aanwezigheid van foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Voor deze soorten dienen 

eventueel maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen. Naast de algemene zorgplicht bestaan 

deze maatregelen bij de werkzaamheden uit het gefaseerd verwijderen van vegetatie of bodemmateriaal, dieren 

de gelegenheid geven zich te verplaatsen naar een schuilplaats en de werkzaamheden uit te voeren tussen 

zonsopkomst en zonsondergang of een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toe te passen. De aanwezigheid 

van beschermde soorten (Wnb, overige soorten, art. 3.10) en hun leefgebied vormen geen bezwaar voor de 

beoogde bestemmingsplanwijziging (vrijstellingsbesluit). 

 

Conclusie 

De beoogde sloop van een aanbouw en bijgebouw alsmede de realisatie van een appartementencomplex is 

uitvoerbaar conform het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro). 
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4.6 Archeologie 

In 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

(Verdrag van Malta) ondertekend. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees 

archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Per 1 juli 2016 is 

de Erfgoedwet ingegaan totdat de Omgevingswet in werking treedt. De Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en 

regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Onder andere de Monumentenwet 

is hierin opgegaan. Op basis van de Erfgoedwet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van 

werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Artikel 5.10 lid 1 van de Erfgoedwet stelt namelijk: 'Degene die 

anders dan bij het verrichten van opgravingen een vondst doet waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet 

vermoeden dat het een archeologische vondst betreft, meldt dit zo spoedig mogelijk bij Onze Minister'.  

 

Planspecifiek  

Het plangebied valt binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie hoge trefkans'. Alle bouwactiviteiten 

zijn uitgesloten mits eerst archeologisch onderzoek aantoont dat er geen archeologische waarden aanwezig 

zijn. Onderzoek in het kader van de ruimtelijke vervolgprocedure is derhalve noodzakelijk. Te zijner tijd wordt 

een archeologisch onderzoek toegevoegd aan de voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 

4.7 Cultuurhistorie 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die effect 

hebben op de kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie. Ruimtelijke plannen zijn een 

belangrijk instrument om cultuurhistorische waarden in een gebied te beschermen. 

 

Per 1 januari 2012 is in het kader van de modernisering van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit 

ruimtelijke ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken van ruimtelijke plannen rekening 

moeten houden met cultuurhistorische waarden. 

 

Planspecifiek 

 

Advies Erfgoed Leiden 

Het voorgenomen plan is met betrekking tot cultuurhistorie voorgelegd aan Erfgoed Leiden. Hun advies wordt 

navolgend beschreven.  

De bestaande villa uit het eind van de 19e eeuw is nog gaaf in de hoofdvorm en de gevelindeling. Het betreft 

een pand van één bouwlaag met een symmetrische voorgevel met middenrisaliet waarin zich de ingang naar 

het portiek bevindt. Boven de ingang is een balkon met ijzeren hekwerken tussen houten penanten. 

Het bestaande gebouw is heel kenmerkend met één bouwlaag met een kap en een symmetrische voorgevel 

met aan beide zijde 2 vensters. Dit blijft ongewijzigd. Ook een nieuwe functie zoals maatschappelijke 

woonvoorzieningen en het opknappen van het casco heeft geen gevolgen voor deze waarden. Het afbreken van 

de aangebouwde garage en het bijgebouw heeft weinig gevolgen voor de cultuurhistorische waarde van het 

hoofdgebouw. 

Het nieuwe gebouw ligt achter de het hoofdgebouw en is lager dan het hoofdgebouw. Daarnaast bestaat het 

nieuwe gebouw uit 1 laag met een kap waardoor het gebouw ondergeschikt blijft aan het hoofdgebouw. Door de 

parkeervoorzieningen en de inrit aan de rechter zijde te houden blijft ook het karakter van het groen voor en 

naast het hoofdgebouw intact. De directe voortuin en een strook langs het gebouw aan de linkerzijde behoud 

hiermee de functie als tuin.  

 

Monumentenbeleid 

Het monumentenbeleid van de gemeente Leiderdorp is verwoord in de Monumentennota Leiderdorp 

(vastgesteld op 9 oktober 2017) en de Erfgoedverordening Leiderdorp 2008. De bestaande woonvilla is nog 

niet aangemerkt als gemeentelijk monument, maar wordt in de toekomst mogelijk wel aangewezen als 

gemeentelijk monument, omdat het pand bijzonder cultuurhistorisch waardevol is. Daarom is Erfgoed Leiden 

gevraagd of zijn advies (zie bovenstaande) ook toepasbaar is bij de mogelijke toekomstige status van 

gemeentelijk monument. Erfgoed Leiden geeft aan dat het advies ongewijzigd is en dat het uitgangspunt hierbij 

blijft dat de zorgvilla ondergeschikt moet zijn aan de woonvilla.  
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Conclusie 

De cultuurhistorische waarden worden in het voorgenomen plan voldoende gerespecteerd, waarmee het 

uitvoerbaar is vanuit het aspect cultuurhistorie. 
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5 Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid Wro of 

naar aanleiding van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 

3°van de Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening, dient, op grond van 

artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het 

plan. 

In principe dient bij vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om 

verhaal van plankosten zeker te stellen. Op basis van artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad bij 

het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien: 

• het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden 

anderszins verzekerd is;  

• het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 

onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is;  

• het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, 

onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 

Planspecifiek 

Het project wordt op initiatief van de initiatiefnemer gerealiseerd. De kosten in verband met de procedure en de 

aanvraag omgevingsvergunning zijn dan ook voor rekening van de initiatiefnemer. Het project wordt 

gefinancierd uit middelen van de initiatiefnemer.  
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1 Inleiding/algemene informatie 

1.1 Projectbeschrijving  

Aan de Van Der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp wordt ver- en nieuwbouw gerealiseerd. Op 

het perceel staat een villa, welke wordt verbouwd tot zorgvilla. Aansluitend wordt op het terrein 

nieuwbouw gerealiseerd. Ook deze nieuwbouw heeft als bestemming zorg. Op het terrein staat 

een monumentale beuk. Deze boom is ingepast in het ontwerp. Het (nieuwbouw)project wordt 

uitgevoerd door AGT Vastgoed B.V. te Ede . Datum van opname is 14 november 2017.  

 

Aanpassing groentoets 

Op 16 januari 2018 is deze groentoets aangepast vanwege een wijziging in het ontwerp. De 

nieuwbouw is nu voor 1,5 meter op gemeentegrond gesitueerd. In bijlage 2 in de situatie 

weergegeven. De wijziging heeft geen gevolgen voor het aanwezige of toekomstige groen.  

1.2 Doelstelling 

De initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling dient een groentoets op te stellen. Een 

groentoets moet opgesteld worden voor houtopstanden die geveld moeten worden, om  

het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. In een groentoets wordt 

duidelijk aangegeven welke mitigerende en compenserende maatregelen getroffen moeten 

worden om er voor zorg te dragen dat de kwaliteit van het groen op en nabij de locatie van 

de ontwikkeling niet zal afnemen en liefst nog toeneemt. 

1.3 Locatie 

Het projectterrein bevindt zich aan 

de Van der Valk Boumanweg, 

ingesloten tussen het fietspad 

tussen de Splinterlaan en de Van 

der Valk Boumanweg en de 

omliggende percelen. Het terrein 

betreft een particuliere tuin die 

minimaal wordt onderhouden. Het 

is bij de onderzoeker niet bekend 

hoe lang dit al het geval is. Het 

huis is ten tijde van het onderzoek 

bewoond. Bij het opstellen van 

deze groentoets is er uitgegaan 

van de huidige situatie. 

 

Het projectterrein wordt begrensd 

door: 

• Plantsoen gem. Leiderdorp 

• Van der Valk Boumanweg; 

• Percelen woningen 

Splinterlaan; 

• Fietspad tussen Splinterlaan en Van der Valk Boumanweg; 

• Watergang tussen naastgelegen percelen (Van der Valk Boumanweg nr. 234). 

Figuur 1 Locatie plangebied 
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1.4 Globale beschrijving van de uit te voeren activiteiten 

De werkzaamheden, welke worden uitgevoerd, zijn van diverse aard. Hieronder worden 

de werkzaamheden beknopt weergegeven: 

 Verwijderen van bomen; 

• verwijderen bestratingen, beplantingen en grasvegetatie; 

• ontgraven, vervoeren en verwerken van grond; 

• grondbewerking en eventuele grondverbetering; 

• aanbrengen van rioleringen; 

• aanbrengen van kabels en leidingen; 

• realiseren van de nieuwbouw; 

• aanbrengen verhardingen en opsluitingen; 

• eventueel aanbrengen straatmeubilair; 

• eventueel verplanten van bomen; 

• planten nieuwe bomen; 

• planten heesters, hagen; 

• inzaaien/aanplant overige terreingedeelten. 

1.5 Aanpak 

Het terrein moet voor aanvang van de werkzaamheden eerst bouwrijp worden gemaakt. Het 

aanwezige groen welke niet behouden kan worden moet worden verwijderd. Dit bestaat 

voornamelijk uit bestrating, gazon, diverse (sier)heesters, coniferen en bomen. Ook worden de 

bestaande bijgebouwen, zoals garage en schuur, gesloopt. 

 

Na de bouwfase wordt het gebied woonrijp gemaakt: straat- en padverhardingen worden 

aangebracht en de buitenruimte wordt verder ingericht.  

1.6 Leeswijzer 

Dit eerste hoofdstuk geeft een omschrijving van het project en hoe het project wordt 

aangepakt. De uitkomsten van de inventarisatie van het huidige groen zijn terug te 

vinden in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 is het groenplan en geeft inzicht in de nieuwe inrichting  

van het projectgebied. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke groenelementen in te passen 

zijn en welke niet, hoe de in te passen elementen beschermd zullen worden en hoe het te 

verwijderen groen gecompenseerd zal worden. Het hoofdstuk 4 bevat de conclusie van deze 

groentoets. Hierin wordt de bestaande situatie vergeleken met de toekomstige 

situatie en aangegeven welke kwaliteit het groen na realisering van dit project heeft. Bijlage 1 

bevat een overzichtskaart van het terrein, met daarop de bomen. Bijlage 2 bevat een kadastraal 

overzicht van het projectgebied, met daarop de oude en nieuwe situatie. 
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2 QuickScan/inventarisatie 

2.1 Toetsing aan beleid 

2.1.1 Hoofdgroenstructuur 

De hoofdgroenstructuur is vastgelegd in het beleidsstuk `Actualisatie Groenstructuurplan 

Leiderdorp 2012-2020’. In Figuur 1 wordt de hoofdstructuur weergegeven. De Leiderdorpse 

hoofdgroenstructuur wordt opgebouwd uit de onderstaande bouwstenen: 

• Ruggengraat 

• Ribben 

• Centrale parken 

• Wijkparken 

• Veranda 

• Balkon 

 Bomenrij 

 

Figuur 2: Hoofdgroenstructuur gemeente Leiderdorp, wit-rood omcirkeld het projectgebied 
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In figuur 2 is te zien dat het projectgebied buiten de hoofdgroenstructuur van de gemeente 

Leiderdorp valt. Wel ligt het terrein naast de Oude Rijn, waar een bomenrij langs gesitueerd is. 

Deze bomenrij is een van de ‘bouwstenen’ van de Leiderdorpse hoofdgroenstructuur.  

 

2.1.2 Wijksferen 

Het beeld van het groen buiten de hoofdgroenstructuur wordt bepaald in verschillende 

wijksferen en de historische relicten die zich daarbinnen bevinden. Deze invulling van de 

wijksferen is een afgeleide van de invulling van de hoofdgroenstructuur. Voor de wijksferen 

geldt in algemene zin: behoud en versterking.  

 

Het projectgebied valt binnen de wijksfeer ‘Woonwijk met hoog- en laagbouw’. Het motto 

van deze wijksfeer is: Natuurlijke balans in gebruik en beeld.  

 

2.1.3 Boombeleid 

Het boombeleid binnen de gemeente Leiderdorp is vastgelegd in het Boombeleidsplan 

Leiderdorp, vrijgegeven 9 november 2016. In dit plan wordt omschreven welke functies de 

bomen hebben en hoe met bomen moet worden omgegaan. 

 

Het boombeleidplan is van toepassing op het projectgebied. Particuliere bomen zijn volgens het 

Boombeleidsplan niet kapvergunningsplichtig, tenzij ze zijn opgenomen in de ‘Lijst bijzonder 

waardevolle bomen’.  

 

Binnen het projectgebied bevindt zich één boom die opgenomen is in de ‘Lijst bijzonder 

waardevolle bomen’. 

 

Voor de nadere beschrijving en uitwerking wordt verwezen naar het Boombeleidsplan 

Leiderdorp 2017. 

 

2.2 Kwaliteit aanwezige groen 

In dit hoofdstuk wordt de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen omschreven. Per categorie 

wordt beschreven wat er aanwezig is en wat de kwaliteit hiervan is. Het betreft een particuliere 

tuin die al enige tijd minimaal onderhouden wordt.  

 

2.2.1 Bosplantsoen/heesters 

Op het projectterrein bevinden zich diverse (sier)heestervakken. Ook staan er een aantal 

solitaire sierheesters. De kwaliteit hiervan is redelijk tot matig. Veel van de heesters zijn 

doorgeschoten omdat ze al geruime tijd niet zijn onderhouden. Soorten die voorkomen zijn 

onder andere: Hortensia, Rododendron, hazelnoot, Prunus, Taxus, hulst, etc.  

 

De heesterbeplanting dient in zijn geheel verwijderd te worden ten behoeve van het nieuwe 

ontwerp. 

 

2.2.2 Solitaire bomen en/of boomgroepen 

Op het projectterrein bevindt zich een aantal individuele bomen. Op 1 á 2 bomen na, dienen de 

bomen te worden verwijderd ten behoeve van het nieuwe ontwerp. In bijlage 1 staat een 

overzichtskaart met daarop locaties van de bomen binnen de projectgrenzen. Beknopte 

beschrijving bomen per locatie; 

 De meest opvallende boom op het terrein is de gewone beuk (Fagus sylvatica) in de 

achtertuin. Deze boom is opgenomen in de ´Lijst van bijzonder waardevolle bomen’ van 
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de gemeente Leiderdorp. De conditie van deze boom is matig. De boom heeft een 

zwamaantasting van een houtrot veroorzakende schimmel: dikrandtonderzwam. De 

toekomstverwachting van deze boom is dan ook 10-15 jaar (matig). De boom is 

meegenomen in het ontwerp. 

 Achter op het terrein staat een moerascypres (Taxodium distichum). De boom heeft een 

goede conditie. Het is op het moment van onderzoek niet duidelijk of de boom wordt 

meegenomen binnen het ontwerp. 

 Aan de kant van de Van der Valk Boumaweg staan 2 gewone esdoorns (Acer 

pseudoplatanus). De conditie van deze bomen is matig en worden niet meegenomen in 

het voorlopig tuinontwerp. 

 Op de grens met het gemeentelijke plantsoen staat 1 gewone esdoorn (Acer 

pseudoplatanus) en 1 Noorse esdoorn (Acer platanoides). Deze conditie van deze 

bomen is redelijk. De bomen moeten worden gekapt om plaats te maken voor de 

nieuwbouw. 

 In de achtertuin staat een notenboom. De boom moet worden gekapt om plaats te 

maken voor de nieuwbouw. 

 Verder staan in de achtertuin diverse, minder noemenswaardige, kleinere bomen >15 

cm doorsnede zoals: haagbeuk, den, Magnolia en Prunus.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Voorlopig ontwerpvoorstel tuin. Om de beuk 
worden nog enkele veranderingen doorgevoerd, welke 
op moment van opname nog niet bekend zijn.  
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2.2.3 Gazon 

Binnen de projectgrenzen bevindt zich gazon. Dit gazon wordt geheel verwijderd ten behoeve 

van het nieuwe ontwerp.  

2.3 Water 

Tussen de Van der Valk Boumanweg 236 en Van der Valk Boumanweg 234 loopt een 

watergang. Het is op moment van opname onbekend of het aantal m3 van deze watergang 

veranderd. 

2.4 Uitgangspunten voor het Groenplan 

Uit de voorgaande paragrafen kunnen de volgende uitgangspunten voor het 

groenplan gehaald worden: 

 Het behouden van de (waardevolle) beuk; 

 realiseren van compensatie voor de te verwijderen bomen; 

 realiseren van compensatie voor de te verwijderen heesters; 

 realiseren van compensatie voor het te verwijderen gazon; 

 het behouden en versterken van de groene en monumentale aanblik van het terrein; 

 het versterken van de huidige functie binnen de beoogde wijksfeer. 
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3 Groenplan 

3.1 Groenelementen in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling 

Het terrein heeft een zeer groene uitstraling. Met de aanwezigheid van een monumentaal pand 

wordt dit beeld versterkt. De afgelopen jaren is het beeld, door een lage onderhoudsfrequentie, 

achteruitgegaan. De planontwikkeling biedt daarom kansen om het terrein een kwaliteitsimpuls 

te geven.  

3.2  Duurzaam te behouden groenelementen 

Binnen het projectgebied bevinden zich enkele groenelementen die duurzaam behouden 

worden. In figuur 5 is te zien welke groenelementen duurzaam behouden blijven.  

 

Bomen 

- De waardevolle beuk in de achtertuin is meegenomen in het ontwerp. Vanwege de 

matige conditie moeten er, voor een duurzame instandhouding, een aantal maatregelen 

in acht worden genomen:  

 Rondom de boom wordt een rooster aangebracht. Dit rooster zorgt, door het 

creëren van een tweede maaiveld, dat er geen verdichting/wortelschade optreedt in 

de directe omgeving van de boom.  

 Rondom het rooster dient een Permavoid krattensysteem aangebracht te worden. 

Dit krattensysteem verdeeld de druk die wordt veroorzaakt door rijbewegingen van 

auto’s. Dit dient onder de gehele kroonprojectie, waar rijbeweging plaatsvindt, 

aangebracht te worden.   

 Op plaatsen onder de kroonprojectie met bestrating waar geen zware belasting 

plaatsvindt, volstaat het aanbrengen van bomenzand onder de bestrating. 

 Met deze Permavoid kratten is het mogelijk het aanwezige hoogteverschil op te 

vangen. Binnen de kroonprojectie mag het hoogteverschil niet worden opgelost door 

het ophogen met van de grond. Hierdoor kan zuurstoftekort in de onderliggende 

bodem ontstaan. 

 Het (regelmatig) monitoren van de vordering van de zwamaantasting is noodzakelijk 

om de veiligheidsrisico’s, als stambreuk of windworp, te kunnen beoordelen. Een 

nulmeting met de Picus geluidstomograaf is aan te bevelen. 

- De moerascypres (Taxodium distichum) in de achtertuin blijft mogelijk behouden. Dit is 

echter nog niet geheel duidelijk.  

Naast bovenstaande maatregelen is het, tijdens het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden,  

van belang dat wortelgestel, stam en kroon van deze bomen goed beschermd worden. De 

beschermende maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 3.5. 

3.3 Te verwijderen groenelementen 

Bij het verwijderen van de af te voeren groenelementen zijn een aantal zaken van belang. 

Indien het verwijderen van beplanting schade kan aanrichten aan kabels en leidingen, 

gebouwen, verhardingen of overige voorzieningen moet direct worden gestopt en moet contact 

worden opgenomen met de opdrachtgever. Beplanting moet met wortels en al worden gerooid. 

Indien er ziekten worden geconstateerd moet dit direct worden gemeld. Er komt in het 

plangebied geen beplanting voor, die hergebruikt kan worden. De te verwijderen bomen zijn 

weergegeven in bijlage 1. 
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De onderstaande groenelementen moeten worden verwijderd: 

 9 bomen >15-30 cm; 

 5 á 6 bomen >30 cm; 

 alle aanwezige (sier)heesters; 

 het aanwezige gazon. 

3.4 Eventueel verplantbare groenelementen 

Er is gekeken naar de potentiële verplantbaarheid van de te verwijderen bomen. Hierbij is onder 

andere gelet op: verplantbaarheid eigenschap van de soort, de grootte en conditie van de 

boom. Er is niet gelet op ondergrondse omstandigheden en kosten. Geen van de bomen binnen 

het projectgebied komt in aanmerking voor een succesvolle, duurzame verplanting. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: de waardevolle boom in het nieuwe plan. Groen is (bij benadering) de kroondiameter 
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3.5 Beschermende maatregelen voor in stand te houden bomen 

Om ervoor te zorgen dat er tijdens de bouwwerkzaamheden geen schade wordt aangericht aan 

de bestaande bomen moeten er randvoorwaarden worden gesteld aan de wijze van werken en 

moeten er de nodige maatregelen worden getroffen. Als richtlijn voor de uitvoering moet op 

basis van de onderstaande punten worden gehandeld: 

 Om alle te handhaven bomen dienen, voor aanvang van de werkzaamheden, op 

minimaal 1 meter buiten de kroonprojectie, vaste bouwhekken te worden geplaatst. 

Deze bouwhekken mogen tijdens de bouwwerkzaamheden niet worden verplaatst. 

Alleen in een uitzonderlijk geval, waarbij toestemming van de directie nodig is, mogen 

de bouwhekken (tijdelijk) worden verplaatst. 

 Tijdens de bouwwerkzaamheden mogen geen bewegingen in welke vorm dan ook, 

opslag van materialen of berijden door materieel plaats vinden binnen het beschermde 

boomgebied.  

 Bij graafwerkzaamheden bij voorkeur 1 meter buiten de kroonprojectie blijven. Indien, 

vanwege het ontwerp, op kleinere afstand van de boom moet worden gegraven, geldt 

een minimale afstand van 10x de straal van de stamdiameter (gemeten op 1,30 m 

boven maaiveld); 

 Maaiveld ophogingen of verlagingen binnen het doorwortelbaar profiel zijn alleen buiten 

de bovengenoemde gebieden toegestaan. Wortelschade dient in alle gevallen te worden 

voorkomen. In een uitzonderlijk geval, waarbij uitdrukkelijke toestemming nodig is, 

mogen wortels worden afgezet. Dit dient in overleg met een deskundige plaats te 

vinden. 

 In de fase dat de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht worden de bouwhekken 

dichter om de stam geplaatst. Een afzetting van 2x2 meter rondom de stam voldoet 

voldoende voor de bescherming van de boom. 

 De grondwaterstand mag in principe niet fluctueren. Indien de grondwaterspiegel nabij 

de bouwkuip daalt, dient het wortelpakket met oppervlaktewater te worden bevloeid, 

om uitdroging te voorkomen. Er wordt een grondwatermonitoringsplan opgesteld. De 

aannemer wordt contractueel verplicht direct maatregelen te nemen, mocht de 

grondwaterstand te hoog of te laag worden. 

 Grondwerkzaamheden binnen de leefomgeving van de bomen, mogen niet uitgevoerd 

worden onder natte omstandigheden. Werken onder extreem natte omstandigheden 

heeft tot gevolg dat de bodem sterk verdicht en/of verslempt. 

 Maaiveldophogingen binnen het doorwortelbare profiel zijn niet toegestaan in verband 

met de zuurstofopname van de boom. 

 Bodemverdichting is niet toegestaan. Om dit te voorkomen dient licht materiaal en 

materieel te worden ingezet. De maximale druk mag niet meer dan 15 kg/cm2 zijn. 

Wanneer hoge drukbelastingen niet te voorkomen zijn, dient op het bestaande maaiveld 

een zandpakket aangebracht te worden van 20 cm (bestaande uit grof, zoet zand) met 

een afdekking van rijplaten. Indien er een organische toplaag is (gras) dient deze 

verwijderd te worden voor het zand wordt aangebracht. 

 Het is niet toegestaan om middels bijvoorbeeld, spijkers, schroeven, stroppen of 

klemmen enige bevestiging aan de boom aan te brengen. 

 Transport van materieel en bouwstoffen mag uitsluitend via de vooraf bepaalde routes 

plaatsvinden. 

 Opslag van materiaal mag uitsluitend op de vooraf vastgestelde plaatsen plaatsvinden. 

 Bij aanleg van kabels, leidingen en rioleringen dient wortelschade voorkomen te 

worden. 
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3.6 Compenserende maatregelen 

Bomen  

Bomen maken een onderdeel uit van de inrichting. Het is dan ook van belang om 

bij de nieuwe bomen goed te kijken naar de standplaats, de functie en het 

toekomstperspectief. De soortkeuze en de maat zal hierop moeten worden afgestemd. De 

soortkeuze is nog niet vastgesteld. De soortkeuze wordt o.a. bepaalt door de uiteindelijke 

boomgrootte. Als compensatie van de  te verwijderen bomen, worden er binnen het 

projectgebied nieuwe bomen aangeplant: 

- In het huidige voorstel tuinontwerp staan voor het bestaande pand 4 nieuwe bomen 

ingetekend.  

- In de noordoosthoek van het perceel staat 1 boom ingetekend. Hier is mogelijk ruimte 

om meerdere bomen aan te planten. 

- Bij de parkeerplaatsen in de zuidwesthoek van het perceel is de mogelijkheid enkele 

bomen aan te planten. 

 

Heesters, hagen en gazon 

Naast bomen worden er in de nieuwe inrichting hagen en verschillende groenvakken toegepast. 

Dit is echter nog abstract en over de gedetailleerde invulling van het groen is dit moment niks 

bekend. De ingepaste groenvakken bieden de mogelijkheid om de verdwenen (sier)heesters en 

gazon te compenseren. 

 

   

 

 

 

 

 

Figuur 5: Het terrein gezien vanaf de Oude Rijn. De boom links en uiterst 
rechts komen te vervallen. De boomkruin op de achtergrond, boven het dak, is 
de waardevolle beuk. 
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4 Conclusie 

Algemeen 

De inrichting van het perceel bestaat, op het moment van opstellen van deze groentoets, uit 

een particuliere tuin met achterstallig onderhoud. Op het terrein is weinig kwalitatief goed, 

waardevol groen aanwezig.  

 

Waardevolle beuk 

Uitzondering hierop is de beuk, welke op de gemeentelijke ‘Lijst van bijzonder waardevolle 

bomen’ staat. Deze boom heeft echter een matige conditie en toekomstverwachting. Wel is de 

boom meegenomen in het ontwerp waardoor het huidige beeld van een karakteristieke villa met 

monumentale boom, behouden blijft. Met het verwijderen van de bijgebouwen als de garage en 

schuur, komt de boom meer in het zicht te staan vanaf de Van der Valk Boumanweg en de 

Oude Rijn. Om de beuk zo lang mogelijk (>10 jaar) in stand te houden dienen de in hoofdstuk 

3.2 en 3.5 beschreven maatregelen, te worden uitgevoerd. Wel dient er een nader technisch 

onderzoek plaats te vinden, om de toestand van de beuk te bepalen (nulmeting).  

 

Compensatie 

Door realisatie van de nieuwbouwplannen gaat het totaal groenoppervlak achteruit. Wel krijgt 

het terrein een kwaliteitsimpuls. Door het te behouden, karakteristieke pand in originele staat 

terug te brengen zal het geheel een sterke uitstraling krijgen. Een nadere invulling van de 

groenvakken in figuur 4 is op moment van onderzoek nog niet bekend. 

 

Bomen welke verwijderd worden, worden in aantallen mogelijk niet geheel gecompenseerd. Wel 

liggen er kansen door het aanleggen van duurzame groeiplaatsen voor de nieuw te planten 

bomen. Door de juiste soortkeuze en boomgrootte kunnen de nieuwe bomen uitgroeien tot 

bomen van goede kwaliteit. Op deze manier wordt de kwaliteit van het aanwezige groen in de 

nieuwe inrichting verbeterd, en compenseert hiermee het verloren aantal m2  groen.  

 

Het oppervlak aan groen kan in het nieuwe plan niet geheel gecompenseerd worden. 

De kwaliteit van het groen zal echter wel vooruit gaan. Het in originele staat 

terugbrengen van het pand, in combinatie met het nieuwe ontwerp, zorgt voor een 

sterke, karakteristieke uitstraling van het perceel. 
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Slotwoord 

 

Wanneer het groen met hoogwaardige beplanting wordt ingericht, is er alles aan gedaan om de 

kwaliteit van groen te waarborgen en te voldoen aan de leidraad uit het Groenstructuurplan 

2012-2020 van de gemeente Leiderdorp. 

 

Dit rapport is naar waarheid opgemaakt te Veenendaal, 20 november 2017 

 

 

Ing. W.A. van Ginkel 

Directeur 

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal 
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Bijlage 1 Terreinoverzicht te kappen 

bomen 

In deze bijlage staat een overzichtskaart van het terrein met daarop de locaties van de te 

verwijderen bomen (rood) en de te behouden beuk (groene cirkel). 
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Bijlage 2 Oude en nieuwe situatie 
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Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en 
fauna aan de Van der Valk Boumanweg 236 te 
Leiderdorp 
 

Aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp is op een royaal perceel de villa Rhijnstaete 
gesitueerd. De eigenaar is voornemens om in de noordwestelijke hoek van het perceel, wat grenst 
aan de Splinterlaan, een complex met drie appartementen te realiseren. Hiertoe wordt een 
gedeelte van de tuin- of erfinrichting verwijderd, een bestaand bijgebouw en een gedeelte van de 
villa (aangebouwde garage) gesaneerd. 
De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en/of 
beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 
onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijk 
effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische quickscan is de 
(potentiele) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied 
voor deze soorten in kaart gebracht.  

Buro SRO B.V. begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie B.V. verzocht het 
plangebied te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en vervolgens deze 
te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid. 
 

Onderzoeksdoel 
Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project, zoals hiervoor omschreven, 

uitvoerbaar zoals het bepaald in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)? 
• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig in het plangebied? 
• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van 

de beoogde ruimtelijke ingreep? 
• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 

van Natura2000 gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk 
Nederland? 
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Planlocatie 
De planlocatie betreft het perceel aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp. Het 
perceel heeft een oppervlakte van ca. 1.985 m2. Op de planlocatie is de villa Rhijnstaete, 
(oppervlakte 280  m2), een bijgebouw en royale landschapstuin gesitueerd. De villa is gebouwd in 
1880 en bestaat uit gepleisterde muren en een samengesteld dak met bitumen leien, de 
aangebouwde garage heeft een plat dak (bitumen). Het vrijstaande bijgebouw is opgetrokken uit 
houten muren, het dak bestaat evenals de woning deels uit bitumen leien en is deels plat. Het 
perceel is verder ingericht als tuin met grote bomen, gazon, borders, paden, terras en verharding. 
In bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de 
directe omgeving hiervan. 
De planlocatie is gelegen in het westelijk deel van Leiderdorp. De locatie wordt begrensd door de 
Van der Valk Boumanweg, Splinterlaan (fietspad), de achterzijde van de percelen aan de 
Splinterlaan 6-8 en het perceel aan de Van der Valk Boumanweg 234. Ten zuiden aan de 
overzijde van de Vander Valk Boumanweg is de Oude Rijn gesitueerd, ten noordwesten De Zijl. 
De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door stedelijk gebied met 
woonwijken, winkels, restaurants, diverse (stedelijke) voorzieningen, infrastructuur en 
groenstructuren.  
 
 

 
Figuur 1 De planlocatie (rood kader) is gelegen aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp 

(bron: planviewer).  
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Functieverandering en effecten 
De beoogde ingreep betreft de sloop van een aanbouw en bijgebouw alsmede de realisatie van 
een complex met 3 appartementen aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp. 
Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten: 
 

• kap bomen en verwijderen vegetatie: afvoer groen; 
• sloop bijgebouw en aanbouw: sloopwerkzaamheden en afvoer materiaal; 
• vergraven terrein en egaliseren; graafwerkzaamheden en grondtransport; 
• terrein bouwrijp maken; aanbrengen puinbed, aanleg nutsvoorzieningen e.d.; 
• realisatie appartementencomplex: algemene bouwwerkzaamheden; 
• revitalisatie terrein: algemene hoveniers- en overige werkzaamheden. 
 

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocaties komen geheel of deels te 
vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging 
en/of afname van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring (tijdelijk). 
 

 
Figuur 2 De huidige (links) en beoogde (rechts) situatie van de planlocatie aan de Van der Valk 

Boumanweg 236 te Leiderdorp (bron: Buro SRO B.V.).  
 
 
Methode 
Inventarisatie 
De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt 
gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het 
plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de 
voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit veldbezoek en raadpleging van 
externe bronnen. 

Veldbezoek 
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het 
veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op sporen en 
delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 17 oktober 
2017. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 8/8 bewolkt, 16° Celsius en 
windkracht 1-2 (Bft.) 
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Externe bronnen 
Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze 
gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket 
(www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende 
informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna. 
 
 
Wet natuurbescherming 
Per 1 januari 2017 is de voormalige Flora- en faunawet samen met de Boswet en 
Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet 
natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn 
opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele bedreigde 
soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is opgedeeld in 
de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere 
soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de 
provincie) kan voor de soorten die zijn opgenomen in het ‘beschermingsregime andere soorten’ 
vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt beschermde 
soorten. In de verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland is voor de volgende soorten 
vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:	 
	

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ree 
Bastaardkikker Gewone pad Rosse woelmuis 
Bosmuis Haas Veldmuis 
Bruine kikker Hermelijn  Vos 
Bunzing  Huisspitsmuis Wezel 
Dwergmuis Kleine watersalamander Woelrat 
Dwergspitsmuis Konijn  
Egel Meerkikker  

 
 
Beoordeling 
Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie 
van de planlocatie en de invloedsfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn. 
Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘andere soorten’) 
geldt definitie vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie voorgaande alinea). In de 
voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of aanwezigheid van beschermde 
soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht noodzakelijk is.  
 

Vaatplanten 
De planlocatie bestaat uit een woning met bijgebouw en een (landschaps)tuin. Op de muren van 
de (te slopen) bebouwing zijn geen beschermde of zeldzame muurvegetatie aangetroffen. De tuin 
bestaat voor een groot gedeelte uit gazon, de randen van de planlocatie zijn begroeid met bomen, 
struiken en planten. De meeste soorten betreffen gekweekte variëteiten oftewel gedomesticeerde 
soorten. De spontaan (op natuurlijke wijze) gevestigde soorten betreffen voornamelijk enkele 
algemene onkruiden. Ter indicatie zijn onder andere de volgende soorten aangetroffen: beuk, 
hortensia, adelaarsvaren, ruige leeuwentand, madelief, akkermelkdistel, walnoot, schoonvrucht, 
grove den, taxus, esdoorn, hedera, vuurdoorn, sleedoorn, rozenbottel, sneeuwbes, grote 
brandnetel, harige wilgenroosje, paardenbloem, liguster, gewone ooievaarsbek en herfstaster. 
Beschermde vaatplanten en/of sporen en delen hiervan zijn niet aangetroffen. De 
habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten bestaat met name uit specifieke en 
bijzondere kenmerken als trilvenen, vochtige duinvalleien en schrale (blauw)graslanden. Het 
plangebied wordt onderhouden met een hoog kwaliteitsbeeld en is vrijwel volledig verhard. 
Gelet op de functie van de planlocatie in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en 
zeldzame soorten wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. 
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Zoogdieren 
De planlocatie is gesitueerd tussen woonwijken binnen de steden Leiderdorp en Leiden. De 
planlocatie heeft een oppervlakte van ca. 2.000 m2 en ligt tussen wegen en langs woonpercelen, er 
is geen concrete verbinding met groene structuren, parken, bosachtig gebied of andere min of 
meer natuurlijke terreinen. Zoogdieren prefereren een leefomgeving waarin voldoende voedsel, 
rust- en voortplantingsmogelijkheden aanwezig zijn.  Op de locatie zijn geschikte 
omstandigheden voor algemene zoogdieren zoals egel, muisachtigen, egel en katten. Voor 
beschermde fauna in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en/of zeldzame soorten ontbreekt 
geschikt leefgebied in de vorm van rust-, voortplanting- en foerageermogelijkheden tevens 
ontbreken gunstige migratieroutes. Bovendien is in de directe omgeving het voorkomen niet 
bekend van beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke 
ontwikkelingen (bijv. edelhert, wild zwijn, steenmarter en waterspitsmuis). Aannemelijk maken 
opportunistische en algemene soorten gebruik van de planlocatie. Dit betreft aannemelijk soorten 
zoals: huismuis, egel en bruine rat. Voor dergelijke soorten is inde direct omgeving voldoende 
geschikt leefgebied waar individuen zich naar toe kunnen begeven. De beoogde ontwikkeling 
leidt niet tot (significant) negatieve effecten voor beschermde zoogdieren.  
 

Vleermuizen 
Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren, 
oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel 
onderdeel zijn van een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). De te slopen 
bebouwing is nauwkeurig geïnspecteerd op de aan- dan wel afwezigheid van geschikte 
invliegopeningen.  Dit betreft onder andere: open stootvoegen, kierende daklijsten, 
scheefliggende leien en niet aansluitende dakafwerking langs de kanten en nok. In zowel de 
garage als het vrijstaande bijgebouw zijn deze niet aangetroffen. Tevens zijn de (eventueel) te 
kappen bomen en struiken beoordeeld op de aanwezigheid van holtes, scheuren, kieren en 
loshangende schors. Veel bomen en struiken zijn op voorhand ongeschikt vanwege de beperkte 
omvang. In de (eventueel) te kappen bomen met voldoende omvang zijn geen geschikte 
verblijfslocaties voor vleermuizen aangetroffen. 
De vegetatie op de planlocatie en de luwte van de bebouwing is geschikt als migreer- en 
foerageerroute van vleermuizen. Vleermuizen foerageren opportunistisch waarbij het actuele 
voedselaanbod bepalend is voor de tijdsduur van foerageren op een bepaalde locatie. De meeste 
soorten gebruiken een fijnmazig netwerk van ruimtelijke structuren. De beoogde ontwikkeling 
leidt niet tot een grootschalige aantasting van (mogelijk) vleermuishabitat. Mogelijk kunnen 
foeragerende en passerende vleermuizen worden verstoord als gevolg van bouw- en 
gebruiksverlichting. Om effecten op vleermuizen te voorkomen dienen, om verstoring aan het 
foerageer-/migreernetwerk te voorkomen, gedurende de werkzaamheden maatregelen getroffen 
te worden in het kader van verlichting. 
 

Amfibieën en reptielen 
Gedurende het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen in 
het plangebied. In de directe omgeving is de aanwezigheid bekend van: bastaardkikker, gewone 
pad, kleine watersalamander, bruine kikker en meerkikker (Creemers en Van Delft, 2009) 
Amfibieën leven in een terrestrisch (met name herfst/winter) en aquatisch (met name 
lente/zomer) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. 
Tussen de percelen aan de Van der Vlak Boumanweg 236 en 234 is een watergang gesitueerd. De 
watergang heeft beschoeide oevers en is derhalve voor amfibieën slechts bij een hoge waterstand 
in- en uittreedbaar. De tuin biedt voor amfibieën geschikte mogelijkheden ten aanzien van 
foerageren en overwintering. 
Het voorkomen van beschermde amfibieën  waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van 
ruimtelijke ontwikkelingen en/of zeldzame amfibieën is uitgesloten. De eventueel aanwezige 
soorten betreffen algemene soorten welke zijn opgenomen in vrijstellingsbesluiten conform de 
verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Het is uitgesloten dat de planlocatie een 
functie heeft voor reptielen.  
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De planlcoatie ligt in stedelijk gebied, er ontbreekt geschikt leefgebied, de oppervlakte is 
beperkte, geschikte migratieroutes ontbreken en het voorkomen van reptielen is niet bekend in 
de omgeving. 
 

Vissen 
Op de planlocatie en in de directe omgeving ervan is geen relevant oppervlaktewater aanwezig 
voor beschermde vissoorten. De watergang tussen de percelen aan de Van der Vlak Boumanweg 
236 en 234 betreft een relatief smalle watergang met onnatuurlijke (beschoeide) oevers en een 
relatief ondiepe waterstand. Dergelijke watergangen betreffen geen relevant leefgebied van 
beschermde vissen. Mogelijk maken algemene (zuurstoftolerante) soorten zoals tiendoornige 
stekelbaars in beperkte mate gebruik van de watergang. Effecten op beschermde vissen zijn 
uitgesloten. 
 

Insecten, libellen en ongewervelde 
In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders, 
libellen of overige ongewervelde aangetroffen. De meeste dagactieve insecten zijn medio oktober 
niet zichtbaar. Op de locatie zijn diverse (gedomesticeerde) heesters en bomen aanwezig. De 
vegetatie is voor veel algemene insecten geschikt ten behoeve van voedsel, voortplanting, 
opgroei (larvale stadium), popstadium en verblijfplaats. Er zijn geen specifieke plantensoorten 
aangetroffen nabij de bebouwing die specifiek voor een bepaalde soort een waardplant vormen. 
Een aantal insectensoorten verblijven/overwinteren onder daken. Een bekende soortgroep die 
nesten bouwen onder dakpannen zijn wespen (o.a. hoornaar, Duitse wesp en gewone wesp). 
Deze soorten zijn echter niet beschermd. Effecten ten aanzien van beschermde insecten als gevolg 
van de beoogde werkzaamheden zijn echter uitgesloten. 
 

Vogels 
In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek foeragerende, 
overvliegende en rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen: 
halsbandparkiet, aalscholver, zilvermeeuw, boomkruiper, heggemus, merel, zwarte kraai, 
roodborst, zanglijsterm, zwartkop, stadsduif, kramsvogel, ekster en kleine mantelmeeuw. De te 
slopen aanbouw en bijgebouw bieden geen (potentieel) geschikte nestlocaties voor 
gebouwbewonende vogels zoals: huismus, gierzwaluw, kauw, steenuil en spreeuw. In de bomen 
en struiken op de planlocatie zijn tevens geen (oude) nesten en/of holtes aangetroffen van 
beschermde en/of algemene vogels. Tevens zijn geen sporen van uilen of andere roofvogels 
aangetroffen die duiden aanwezigheid dan wel functioneel gebruik (o.a. veren, uitwerpselen, 
braakballen, prooiresten en krijtsporen). De struiken en bomen op het terrein zijn echter wel 
geschikt als voortplantings-, foerageer-, en verblijfgebied voor algemene stad- en tuinvogels. 
Gedurende het broedseizoen zijn de nesten en de functionele leefomgeving van deze soorten 
beschermd. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en 
betreft indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. De werkzaamheden kunnen worden opgestart 
buiten het broedseizoen en na het ongeschikt maken van het terrein/daken. Indien de beoogde 
werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient de locatie voorafgaand aan de 
werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake deskundige.  
 

Gebiedsbescherming 
De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 
2000, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Park of Natuurnetwerk Nederland. Op 
een afstand van 4,9km en meer liggen enkele Natura2000-gebieden (figuur 3). De planlocatie ligt 
op een afstand van 2,3km tot het Natuurnetwerk Nederland (figuur 4). De beoogde ontwikkeling 
betreft de sloop van een aanbouw en vrijstaand bijgebouw en de ontwikkeling van een 
appartementencomplex van drie woningen. De werkzaamheden gedurende de ontwikkeling 
kunnen leiden tot een tijdelijke toename in stikstofdepositie (projecteffect). Een toename in 
stikstofdepositie kan een effect sorteren op kwetsbare en gevoelige habitattypen. Echter leert de 
ervaring dat het projecteffect bij soortgelijke en grotere projecten en de afstand tot kwetsbare 
habitats dat de stikstofdepositie onder de drempelwaarde van 0,05 mol/hectare/jaar blijft. 
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Sinds 1 januari 2017 is de beleidsvoering en beoordeling gedecentraliseerd van de overheid naar 
de provincie. Door deze decentralisatie zijn er verschillen in interpretatie, toetsing en beoordeling 
van ruimtelijke ingrepen in relatie toto de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ondanks dat 
er geen effecten verwacht worden kan het derhalve, ten behoeve van een feitelijke rekenkundige 
onderbouwing, door de provincie wenselijk worden geacht een Aerius berekening uit te voeren. 
Voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) geldt dat de afstand tot 
omliggende Natura2000-gebieden per definitie te groot is. De planlocatie is gelegen in stedelijk 
gebied tussen woonwijken, havens en industriegebied. Derhalve zal de ontwikkeling niet 
resulteren in een verhoogde verkeersintensiteit en/of stikstofdepositie. Bovendien zullen de 
nieuwe woningen energiezuiniger zijn dan de bestaande bebouwing. Tevens gelet op de ligging 
van de locatie ten opzichte van Natura2000-gebieden en de tussenliggende elementen als 
stedelijk gebied, industrie en infrastructuur kan een permanent effect worden uitgesloten. Ten 
aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is. 
 
 

 
Figuur 3     De planlocatie (rood omcirkeld) ligt op een afstand van circa 4,9km tot het Natura2000-gebied 

De Wilck, op een afstand van circa 7,7km tot het Natura2000-gebied Meyendel & Berkheide en  
op een afstand van circa 9,1km tot het Natura2000-gebied Coepelduynen. Overige 
Natura2000-gebieden liggen op meer dan 10,0km afstand (bron:	pzh.b3p.nl). 
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Figuur 4     De planlocatie (rood kader) ligt op een afstand van 2,3km en meer tot het Natuurnetwerk 

Nederland (bron:	pzh.b3p.nl). 
 

 
Conclusies  
In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Wet 
natuurbescherming voor. De te slopen bebouwing en/of de te kappen  bomen en struiken hebben 
echter geen relevante functie voor soorten waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van 
ruimtelijke ontwikkelingen. De tuin en watergang hebben mogelijk een functie voor algemeen 
voorkomende planten, zoogdieren, amfibieën, vissen en vogels. Vleermuizen maken mogelijk 
gebruik van de locatie tijdens het foerageren en migreren. De bomen en struiken op de 
planlocatie zijn geschikt als broedlocatie voor algemene broedvogels. De planlocatie maakt geen 
onderdeel uit van een Natura2000-gebied, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal 
Park of Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de 
gebieden en de identieke nieuwe situatie is van externe werking op omliggende Natura2000-
gebieden geen sprake. Ondanks dat er geen effecten verwacht worden kan het wenselijk worden 
geacht om een Aerius berekening aan te leveren. 
 

Tabel 1    Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de 
verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen 
vervolgstap. 

Legenda 
 

x = ongeschikt 
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Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort       ja x 

Geschikt habitat Habitarichtlijnsoort x x m x x x x  

Geschikt habitat overige soort x m  m x x   

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk  x x x x x x x x 

 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek/ Aerius 

Natura2000 4,9km geen n.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 2,3km geen n.v.t. 
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Uitvoerbaarheid  
De beoogde sloop en nieuwbouw leiden niet tot aantasting van beschermde gebieden en/of 
beschermde natuurwaarden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te 
worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van foeragerende vleermuizen en algemene 
broedvogels. Voor deze soorten dienen eventueel maatregelen te worden getroffen om effecten te 
voorkomen. De aanwezigheid van beschermde soorten (Wnb, overige soorten, art. 3.10) en hun 
leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde bestemmingsplanwijziging 
(vrijstellingsbesluit). 
 

Conclusie 
De beoogde sloop van een aanbouw en bijgebouw alsmede de realisatie van een 
appartementencomplex aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp uitvoerbaar conform 
het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro). 
 
 
Te treffen maatregelen 
• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora 

en fauna (Zorgplicht).  
 

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 
beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 
deskundige.  
 

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit 
om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander 
leefgebied te benutten. 

 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, 
zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.  

 

• De werkzaamheden dienen uitsluitend tussen zonsopkomst en zonsondergang uitgevoerd te 
worden of een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toegepast te worden teneinde 
verstoring van vleermuizen in de directe omgeving te voorkomen. Hieronder kan onder 
andere worden verstaan: beperkte hoogte van lichtmasten, verlichting naar beneden richten 
en convergeren, toepassen van UV-vrije verlichting, gebruik van sterk bundellicht vermijden 
et cetera. 
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We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks 
vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
Blom Ecologie B.V., 
ing. C.J. Blom  
 
Bijlage 1    Fotografische impressie 
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Bijlage 1   Fotografische impressie  
 

 
Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan de Van der Valk Boumanweg 236 en bestaat uit een villa met 

bijgebouw en een royale tuin. 

 
Figuur 2 Het vrijstaande bijgebouw en de aangebouwde garage worden gesloopt ten behoeve van een 

te realiseren appartementencomplex. 
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Figuur 3 De appartementen worden gerealiseerd aan de noordwestzijde van het perceel wat thans 

ingericht is als tuin (m.n. bomen, struiken en gazon).  

 
Figuur 4 Tussen de percelen aan de Van der Vlak Boumanweg 236 en 234 is een smalle ondiepe 

watergang gelegen met beschoeide oevers. 
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SAMENVATTING 

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de 

geluidbelasting door wegverkeer op de locatie Van der Valk Boumanweg / 

Zijldijk te Leiderdorp.. De ontwikkeling betreft de nieuwbouw van een 

zorgvilla. De ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Leiderdorp 

binnen de geluidzone van de Van der Valk Boumanweg en de Zijldijk op 

resp. ca. 22 en 42 meter uit de as van de weg 

 

De geluidbelasting door de Van der Valk Boumanweg bedraagt ten hoogste 

47 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De geluidbelasting door de Zijldijk 

bedraagt ten hoogste 40 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt door deze wegen niet 

overschreden. Een hogere waarde voor de geluidbelasting door wegverkeer 

is voor beide wegen niet nodig.  

 

Er zal voor het aspect geluid sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening 

als voor de woning wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering 

conform het Bouwbesluit. Voor alle gevels bedraagt de benodigde 

karakteristieke geluidwering GA;k 20 dB. Dit is de minimum waarde uit het 

Bouwbesluit. Er kan zonder maatregelen voldaan worden aan de eisen uit 

het Bouwbesluit. Er zijn geen aanvullende voorzieningen nodig om te 

voldoen aan de eis van een goede ruimtelijke ordening.  
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1 INLEIDING 

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de 

geluidbelasting door wegverkeer op de locatie Van der Valk Boumanweg / 

Zijldijk te Leiderdorp. De ontwikkeling betreft de nieuwbouw van een 

zorgvilla. 

 

De ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Leiderdorp binnen de 

geluidzone van de Van der Valk Boumanweg en de Zijldijk op resp. ca. 22 

en 42 meter uit de as van de weg.  

 

Figuur I.1 overzicht locatie. 

 

Een situatieoverzicht is tevens weergegeven in tekening 1 in bijlage I en 

figuur 1 – 2 in bijlage II. 
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2 WETTELIJK KADER 

Het wettelijk kader voor het berekenen en beoordelen van de geluidbelasting 

door wegverkeer wordt in grote lijnen bepaald door de Wet Geluidhinder 

(Wgh), de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) en het Reken- en meetvoorschrift 

Geluid 2012. 

2.1 Wet Geluidhinder 

Er ligt langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen veelal een 

planologisch aandachtsgebied, de geluidzone. Binnen deze zone biedt de 

Wet Geluidhinder (Wgh) in een aantal gevallen bescherming tegen 

verkeerslawaai aan geluidgevoelige bestemmingen. Er ligt geen geluidzone 

langs 30/km/u-wegen en langs wegen op een woonerf. 

2.2 Omvang geluidzone 

Wegen 

De breedte van de geluidzone is omschreven in Wgh art 74 en is afhankelijk 

van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving, te weten stedelijk 

of buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de 

bebouwde kom, buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde 

kom. De zone langs een auto(snel)weg is echter altijd buitenstedelijk gebied, 

ongeacht of deze zone binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Tabel II.1 

geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties. 

 

TABEL II.1: Breedte van de geluidzone vanaf de as van de weg (Wgh art 74) 

Aantal rijstroken Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom en 

langs auto(snel)weg 

1 of 2 rijstroken 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

200 meter 

350 meter 

350 meter 

250 meter 

400 meter 

600 meter 

 

Spoorwegen 

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in art. 

1.4a van het Besluit Geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. 

De breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het 

geluidproductieplafond. Tabel II.2 geeft de breedte van de geluidzone voor 

de verschillende situaties. 
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TABEL II.2: Breedte van de geluidzone vanaf de buitenste spoorstaaf (art 1.4a Bgh) 

Hoogte geluidproductieplafond Zonebreedte in meters 

< 56 dB 

56 dB – 61 dB 

61 dB – 66 dB 

66 dB – 71 dB 

71 dB – 74 dB 

>= 74 dB 

100 meter 

200 meter 

300 meter 

600 meter 

900 meter 

1200 meter 

 

Industrieterreinen 

De zone rond een industrieterrein is vastgelegd in een bestemmingsplan. De 

grootte van de zone is afhankelijk van de benodigde of gewenste 

geluidruimte van het gezoneerde terrein. Binnen de zone rond het 

industrieterrein kunnen geluidgevoelige bestemmingen liggen waarvoor een 

maximale hogere waarde kan worden vastgesteld.  

2.3 Grenswaarden en hogere waarden 

Wegverkeer en railverkeer 

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten is 

beschreven in de Wet Geluidhinder en in het Besluit Geluidhinder. De 

voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting bedraagt 48 dB op de gevels 

van de woning t.g.v. een weg (Wgh art 82) en eveneens 48 dB op andere 

geluidgevoelige gebouwen (Bgh art 3.1). 

 

Het bevoegd gezag kan van dit beschermingsniveau afwijken door voor 

woningen een hogere waarde vast te stellen tot ten hoogste de maximale 

ontheffingswaarde. Voor wegverkeer zijn in tabel II.3 de 

voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde 

(Wgh art 83) weergegeven. 

 

TABEL II.3: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs wegen (Wgh art 83) 

Gebouw Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom en 

langs auto(snel)weg 

Woning 

Agrarische woning 

Vervangende nieuwbouw

63 dB 

63 dB 

68 dB 

53 dB 

58 dB 

58 dB / 63 dB1 

1 63 dB langs auto(snel)wegen binnen de bebouwde kom 

 

De maximale ontheffingswaarden voor overige geluidgevoelige objecten 

bedragen ( Bgh art 3.2) 53 dB buiten de bebouwde kom en 63 dB binnen de 

bebouwde kom. Voor geluidgevoelige terreinen bedraagt de maximale 

ontheffingswaarde 53 dB. 
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Een hogere waarde voor wegverkeer mag alleen worden vastgesteld als 

maatregelen om de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde te 

beperken onvoldoende doeltreffend zijn of als deze maatregelen ernstige 

bezwaren hebben van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (Wgh art 110-a).  

 

In tabel II.4 zijn voor railverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarden en ten 

hoogste de maximale ontheffingswaarde (Bgh art 4.9 – 4.12) aangegeven. 

 

TABEL II.4: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs spoorwegen (Bgh art 4.9 

– 4.12) 

Gebouw Voorkeursgrenswaarde Hoogst toelaatbare 

geluidsbelasting 

Woning 

Andere geluidsgevoelige gebouwen 

Geluidsgevoelige terreinen 

55 dB 

53 dB 

55 dB 

68 dB 

68 dB 

63 dB 

 

Industrielawaai 

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten binnen de 

zone is beschreven in de Wet Geluidhinder (art 44 en 45). De 

voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 50 dB(A). De maximale 

hogere waarde bedraagt voor 55 dB(A) voor geprojecteerde woningen en 60 

dB(A) voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen. 

2.4 Wet RO en 30 km/u-wegen 

Wegen op woonerven en 30 km/u-wegen hebben geen geluidzone. De 

geluidbelasting door wegverkeer op deze wegen wordt dan ook formeel niet 

getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De geluidbelasting ten gevolge 

van deze wegen kan echter wel van belang bij de beoordeling of sprake is 

van een “goede ruimtelijke ordening”.  

 

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” kan het 

hanteren van grenswaarden worden aangesloten bij het hierboven 

omschreven toetsingskader van de Wgh. 

2.5 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 

De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt 

bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 

2012. De rekenmethoden zijn gebaseerd op het berekenen van de 

geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort 

wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de 

geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel).  
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3 WEGVERKEER 

3.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de 

verkeersintensiteit in de toekomstige situatie.  

 

De verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel III.1 Bij de berekeningen is 

uitgegaan van prognoses voor 2027 van de gemeente Leiderdorp. Deze zijn 

gebaseerd op het RVMK 3.1.1 (oktober 2017) inclusief de projecten Leidse 

Ring Noord en Rijnlandroute. In dit model is de Spanjaardsbrug afgesloten 

voor gemotoriseerd verkeer (beleidsvoornemen gemeente Leiden). Voor de 

verdelingen is gebruik gemaakt van recente tellingen (najaar 2016). 

 

TABEL III.1: overzicht weg- en verkeersgegevens 2027 

Omschrijving Van der Valk 

Boumanweg 

Zijldijk 

- etmaalintensiteit jaar 2027 werkdag 

- etmaalintensiteit jaar 2027 weekdag 

- daguurintensiteit [%] 

- avonduurintensiteit [%] 

- nachtuurintensiteit [%] 

- perc. lichte mvt dag/avond/nacht [%] 

- perc. middelzware mvt dag/avond/nacht [%] 

- perc. zware mvt dag/avond/nacht [%] 

- rijsnelheid [km/uur]  

- type wegdek 

- verkeerregelinstallatie binnen 150 m 

- obstakel/rotonde binnen 100 meter 

2250 

2025 

6,7 

3,3 

0,86 

97,9/98,8/98,7 

1,4/0,8/0,9 

0,7/0,3/0,4 

50 

referentie  

nee 

nee 

2250 

2025 

7,0 

2,8 

0,55 

94,8/95,6/90,0 

4,5/4,4/9,4 

0,7/0,0/0,6 

50 

referentie 

nee 

nee 

3.2 Rekenmodel 

De op de geplande ontwikkeling invallende geluidbelasting is bepaald met 

een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In 

deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van 

rekenmethode II.  
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3.3 Resultaten 

Tabel III.2 geeft voor de Van der Valk Boumanweg een overzicht van de 

berekende invallende geluidbelasting Lden in 2027, na 5 dB aftrek ex art 

110g Wgh. 

 

TABEL III.2: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2027 tgv de Van der 

Valk Boumanweg na aftrek van 5 dB 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Zuidwestgevel 

Noordwestgevel 

Westgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

Zuidgevel 

Zuidoostgevel 

46 

44 

44 

38 

20 

34 

36 

47 

45 

46 

40 

22 

36 

38 

 

Tabel III.3 geeft voor de Zijldijk een overzicht van de berekende invallende 

geluidbelasting Lden in 2027, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh. 

 

TABEL III.3: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2027 tgv de Zijldijk 

na aftrek van 5 dB 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Zuidwestgevel 

Noordwestgevel 

Westgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

Zuidgevel 

Zuidoostgevel 

4 

40 

39 

38 

12 

8 

5 

6 

42 

46 

41 

15 

9 

7 

 

Tabel III.4 geeft voor alle wegen samen een overzicht van de berekende 

invallende geluidbelasting Lden in 2027, zonder aftrek ex art 110g Wgh. 

 

TABEL III4: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2027 tgv alle wegen 

samen zonder aftrek 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Zuidwestgevel 

Noordwestgevel 

Westgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

Zuidgevel 

Zuidoostgevel 

52 

51 

50 

46 

26 

39 

41 

52 

52 

52 

48 

28 

41 

43 

Voor de invoergegevens in het model en de rekenresultaten wordt verwezen 

naar de berekeningen in bijlage II.  
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4 CONCLUSIES GELUIDBELASTING 

4.1 Toetsing en hogere waarden wegverkeer  

De geluidbelasting door de Van der Valk Boumanweg bedraagt ten hoogste 

47 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De geluidbelasting door de Zijldijk 

bedraagt ten hoogste 40 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt door deze wegen niet 

overschreden.  

 

Een hogere waarde voor de geluidbelasting door wegverkeer is voor beide 

wegen niet nodig.  

4.2 Toetsing RO 

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is 

aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh. De geluidbelasting door alle 

wegen samen bedraagt ten hoogste 52 dB zonder aftrek.  

Er zal voor het aspect geluid sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening 

als voor de woning wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering 

conform het Bouwbesluit. 

4.3 Eis geluidwering  

Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering GA;k van 

de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning 

ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 33 

dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering 

GA;k. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de 

verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 dB.  

 

Voor alle gevels bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering GA;k 20 

dB. Dit is de minimum waarde uit het Bouwbesluit. Er kan zonder 

maatregelen voldaan worden aan de eisen uit het Bouwbesluit. Er zijn geen 

aanvullende voorzieningen nodig om te voldoen aan de eis van een goede 

ruimtelijke ordening.  
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv Van der Valk Bouwmanweg na 5 dB aftrek17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van der Valk Bouwmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidwestgevel 1,50 45,8 42,6 36,8 46,5
01_B zuidwestgevel 4,50 46,8 43,6 37,7 47,4
02_A noordwestgevel 1,50 43,6 40,4 34,6 44,3
02_B noordwestgevel 4,50 44,6 41,4 35,5 45,3
03_A westgevel 1,50 43,5 40,3 34,5 44,2

03_B westgevel 4,50 44,9 41,7 35,9 45,6
04_A noordgevel 1,50 37,1 33,9 28,1 37,8
04_B noordgevel 4,50 38,8 35,6 29,8 39,5
05_A oostgevel 1,50 19,6 16,4 10,6 20,3
05_B oostgevel 4,50 21,2 18,0 12,1 21,9

06_A zuidgevel 1,50 33,4 30,2 24,4 34,1
06_B zuidgevel 4,50 35,4 32,2 26,3 36,0
07_A zuidoostgevel 1,50 35,3 32,1 26,3 36,0
07_B zuidoostgevel 4,50 36,9 33,8 27,9 37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-10-2017 14:19:59Geomilieu V4.30



Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv Zijldijk na 5 dB aftrek17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zijldijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidwestgevel 1,50 4,5 0,3 -5,9 4,5
01_B zuidwestgevel 4,50 5,8 1,6 -4,6 5,8
02_A noordwestgevel 1,50 40,1 36,0 29,4 40,1
02_B noordwestgevel 4,50 41,9 37,8 31,3 41,9
03_A westgevel 1,50 39,1 35,0 28,4 39,1

03_B westgevel 4,50 40,9 36,8 30,2 40,9
04_A noordgevel 1,50 38,1 34,0 27,4 38,1
04_B noordgevel 4,50 39,9 35,8 29,2 39,9
05_A oostgevel 1,50 12,4 8,2 2,0 12,4
05_B oostgevel 4,50 15,0 10,8 4,6 15,0

06_A zuidgevel 1,50 7,5 3,3 -3,0 7,5
06_B zuidgevel 4,50 9,0 4,8 -1,4 9,0
07_A zuidoostgevel 1,50 5,0 0,8 -5,5 5,0
07_B zuidoostgevel 4,50 6,5 2,3 -3,9 6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-10-2017 14:22:48Geomilieu V4.30



Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv alle wegen samen zonder aftrek17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidwestgevel 1,50 50,8 47,6 41,8 51,5
01_B zuidwestgevel 4,50 51,8 48,6 42,7 52,4
02_A noordwestgevel 1,50 50,2 46,7 40,7 50,7
02_B noordwestgevel 4,50 51,5 48,0 41,9 51,9
03_A westgevel 1,50 49,9 46,5 40,5 50,4

03_B westgevel 4,50 51,4 47,9 41,9 51,9
04_A noordgevel 1,50 45,6 42,0 35,8 45,9
04_B noordgevel 4,50 47,4 43,7 37,5 47,7
05_A oostgevel 1,50 25,4 22,0 16,1 25,9
05_B oostgevel 4,50 27,1 23,7 17,9 27,7

06_A zuidgevel 1,50 38,4 35,2 29,4 39,1
06_B zuidgevel 4,50 40,4 37,2 31,4 41,0
07_A zuidoostgevel 1,50 40,3 37,1 31,3 41,0
07_B zuidoostgevel 4,50 42,0 38,8 32,9 42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-10-2017 14:23:07Geomilieu V4.30



Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
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Lijst van bodemgebieden17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
01 hard 0,00
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Lijst van bodemgebieden17-192 Van der Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
01 hard 0,00
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Lijst van ontvangers17-192 Van der Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
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

01 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 noordwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Lijst van wegen17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
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)) V(LV(P4)) V(MV(D))

01 Van der Valk Bouwmanweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
02 Zijldijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
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Lijst van wegen17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01  50  50 --  50  50  50 --   2025,00   6,70   3,30   0,86 -- -- -- -- --  97,90  98,80  98,70 --   1,40
02  50  50 --  50  50  50 --   2025,00   7,00   2,80   0,55 -- -- -- -- --  94,80  95,60  90,00 --   4,50
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Lijst van wegen17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
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) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A)

01   0,80   0,90 --   0,70   0,40   0,40 -- -- -- -- --    132,83     66,02     17,19 --      1,90      0,53      0,16 --      0,95      0,27
02   4,40   9,40 --   0,70 --   0,60 -- -- -- -- --    134,38     54,21     10,02 --      6,38      2,49      1,05 --      0,99 --
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Lijst van wegen17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam 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 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k

01      0,07 --   75,34   82,16   87,98   94,51  101,21   97,71   90,93   80,70   71,88   78,56   84,00   91,18   98,06   94,54   87,74
02      0,07 --   76,38   83,67   90,25   95,15  101,55   98,16   91,40   81,87   72,01   79,30   85,76   90,81   97,46   94,06   87,29
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01   77,24   66,08   72,78   78,26   85,35   92,22   88,71   81,91   71,44 -- -- -- -- -- -- --
02   77,56   66,37   74,09   81,21   84,70   90,71   87,47   80,75   71,99 -- -- -- -- -- -- --
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Lijst van wegen17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 8k

01 --
02 --
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Lijst van groepen17-192 Van der Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Van der Valk Bouwmanweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Zijldijk 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke ad
Rekenmethode RMW-2012
    
Aangemaakt door ad op 30-10-2017
Laatst ingezien door ad op 31-10-2017
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30
    
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 Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum 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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Commentaar
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Memo Beeldkwaliteitsparagraaf Van der Valk Boumanweg 236, Leiderdorp 

  

contactpersoon Richard Schlingman 

datum: 10 november 2016 

projectmedewerker Krijn Lodewijks, John van de Zand 

betreft: Beeldkwaliteitsparagraaf Zorgvilla ´Rhijnstaete´ 

 

 

Beeldkwaliteitsparagraaf 

Het realiseren van de zorgvilla ‘Rhijnstaete’ betekent een grootschalige nieuwe ontwikke-

ling in het gebied tussen de Van der Valk Boumanweg en de Splinterlaan. Voor dit soort 

grotere nieuwe ontwikkelingen is het de intentie van de gemeente Leiderdorp om middels 

een op maat gesneden beeldkwaliteitsparagraaf de welstandskaders aan te geven. Deze 

beeldkwaliteitsparagraaf vervangt daarmee voor deze specifieke ontwikkeling de wel-

standsnota Leiderdorp.  

 

Uitgangspunten 

Op het perceel bevindt zicht momenteel een 19e eeuwse villa. Deze villa markeert het 

begin van de Van der Valk Boumanweg en is alleen vanaf deze weg zichtbaar. Vanaf de 

Spanjaardsbrug en de Splinterweg ligt de villa verscholen achter opgaand groen. Aan de 

villa bevindt zich een garage die in een latere periode is aangebouwd. Eveneens is er spra-

ke van een later gebouwd bijgebouw achter de villa. Een belangrijk uitgangspunt bij de 

ontwikkeling is om de villa meer tot zijn recht te laten komen door hem in het zicht van de 

Spanjaardsbrug en de Splinterweg te plaatsen en door de storende aan- en bijgebouwen te 

verwijderen. Daarnaast is het uitgangspunt om de nieuw te bouwen zorgvilla een zelfstan-

dig volume te laten zijn met een eigen oriëntatie op de Splinterweg en duidelijk onderge-

schikt aan de bestaande villa, zowel in bouwmassa als in verschijningsvorm. Het nieuwe 

volume kan daarbij de schakel vormen tussen de monumentale villa en de neutralere be-

bouwing uit de jaren vijftig direct ten noorden van het perceel aan de Splinterweg. Een 

derde speerpunt is om een groen en open karakter te realiseren, met name ter plaatse van 

het deel van het perceel dat zichtbaar is vanaf de openbare ruimte; de zuidzijde en de 

westzijde.  
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Beeldkwaliteitsrichtlijnen 

 

Ligging 

- De bestaande villa blijft als vrijstaand element met ruimte om zich heen een zelfstan-

dig volume aan de Van der Valk Boumanweg; 

- De nieuwe bebouwing bevindt zich op het terrein achter de bestaande villa. Aan de Van 

der Valk Boumanweg toont het zich met de korte zijde op afstand van de weg. Aan de 

Splinterlaan bevindt zich de lange zijde en mag het volume dichter op de weg zijn gesi-

tueerd; 

- De nieuwe bebouwing is op beide openbare ruimten, de Van de Valk Boumanweg en 

de Splinterlaan georiënteerd. Dit betekent dat de interne ontsluiting van de wooneen-

heden plaatsvindt aan de achterzijde en het woonprogramma zicht etaleert aan de zij-

den van de beide openbare ruimten; 

- De nieuwe bebouwing neemt aan de Van der Valk Boumanweg de bouwrichting over 

van de bestaande villa. Aan de Splinterlaan volgt de bebouwing de richting van het 

fietspad en de bebouwing daartegenover; 

- Aan beide openbare ruimten is er sprake van een entree tot het terrein; 

- De nieuwe bebouwing bevindt zich minimaal op 2 meter van de erfgrens van het aan-

grenzende perceel aan de noordoostzijde.  

 

Schematische weergave richtlijnen ligging 
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Massa 

- De nieuwe bebouwing is in bouwmassa ondergeschikt aan de bestaande villa; 

- De nieuwe bebouwing is voorzien van een lage goot van maximaal 4 meter zodat er 

een significant verschil ontstaat met de bouwmassa van de bestaande villa die een 

goothoogte van circa 6 meter kent; 

- De nieuwe bebouwing is voorzien van een prominente kap met een nokhoogte van 

maximaal 8 meter zodat er ook op deze wijze een significant verschil ontstaat met de 

bouwmassa van de bestaande villa die een nokhoogte van circa 10 meter kent; 

- Het nieuwe volume kent een gedifferentieerde opbouw die de overgang markeert van 

de bouwrichting aan de Van der Valk Boumanweg naar die van de Splinterlaan; 

- Aan de Van der Valk Boumanweg is de kaprichting haaks op de straat; aan de Splinter-

laan wisselt de kaprichting. Hier is er sprake van een centraal deel met een kap haaks 

op de Splinterlaan en flanken met een langskap; 

- Het stijgpunt bevindt zich aan oostelijke zijden van het gebouw, zodat deze niet zicht-

baar is vanuit de openbare ruimte en er aan de openbare ruimte een eenduidige beeld 

kan ontstaan; 

- Dakkapellen worden ontworpen als onderdeel van het hoofdvolume, waarbij de kap 

duidelijk herkenbaar blijft.  

 

Architectonische uitwerking 

- In de architectonische verschijningsvorm komt de ondergeschikte positie ten opzichte 

van de bestaande villa tot uitdrukking; 

- Er is sprake van samenhang in de gevelindeling tussen het souterrain en de begane 

grondlaag en deze samenhang werkt door in de indeling van de kaplaag; 

- Gevelopeningen zijn verticaal gericht; 

- Er is sprake van een zorgvuldige detaillering door middel van onder andere prominente 

dak- en gootlijsten met een subtiele profilering, een onderverdeling van de gevelope-

ningen met witte stijlen en lijsten die de verticale gerichtheid benadrukken, toepassing 

van een diepe negge en een ranke en neutrale uitvoering van de (Franse) balkons; 

- Een trasraam wordt toegepast ter onderscheiding van het souterrain en de begane 

grond. 

 

Materiaal- en kleurgebruik 

- Ook in het materiaal- en kleurgebruik komt de ondergeschikte positie ten opzichte van 

de bestaande villa tot uiting; 

- Er is sprake van twee hoofdmaterialen; baksteen en gepotdekseld houtwerk. Deze 

materialen vormen een contrast met het elegante, witte pleisterwerk van de bestaande 

villa waardoor de nieuwe bebouwing duidelijk het secundaire volume op het perceel zal 

vormen; 

- De flanken van de nieuwe bebouwing worden voorzien van zwart gepotdekseld hout-

werk, het centrale deel wordt opgetrokken uit baksteen in materiaaleigen kleuren; 

- De kappen zijn uitgevoerd als met matte, keramische, antracietkleurige pannen; 

- Lijsten en kozijnen in neutrale, witte kleurstelling; 

- Dakkapellen hebben en zinken buitenafwerking; 

- Trasraam is uitgevoerd in beton; 

- Balustrades van de balkons zijn uitgevoerd als ranke, zwarte, metalen hekwerken. 
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Terreininrichting 

- De zuidwestzijde wordt ingericht als een open groene ruimte zodat de villa vanuit deze 

zijde meer in het zicht komt te liggen. De ruimte wordt op een formele wijze ingericht 

met een combinatie van sierbeplanting en lage taxushagen; 

- Het openbare groen ten westen van de locatie kent eveneens een open inrichting met 

ruimte voor één solitair of een kleine boomgroep; 

- De bestaande beuk blijft gehandhaafd; 

- Het parkeerterrein is uitgevoerd in met ritterplaten of een of andere vorm van halfver-

harding; 

- De overige verharding bestaat uit gebakken klinkers; 

- De erfafscheidingen met de naastgelegen percelen worden uitgevoerd als begroeid 

hekwerk. 
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