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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het plan 

De aanleiding voor dit bestemmingsplan vormt de wettelijke plicht over een actueel 

bestemmingsplan te beschikken voor het buitengebied van de gemeente Leiderdorp. 

Voor het overgrote deel van het plangebied geldt momenteel het bestemmingsplan 

Buitengebied Leiderdorp Bospolder, Doeshofpolder en Achthovenerpolder (maart, 

2005). Dit plan is per maart 2015 niet meer actueel, reden om het plan te herzien. 

Aanvullende doelstelling is de regeling voor het nieuwe plan zoveel mogelijk af te 

stemmen op de “standaard regeling” van Leiderdorp, zoals die vanaf 2011 geldt en 

bijgehouden wordt. De standaard beoogt uniformiteit in begrippen en bouw- en ge-

bruiksrechten aan te brengen.  

 

Sinds 2005 is er door diverse overheden nieuw ruimtelijk beleid vastgesteld, dat ver-

werkt dient te worden in het nieuwe bestemmingsplan. Ook is nagedacht over vraag-

stukken die in het buitengebied spelen. Het gaat om landelijke trends en ontwikkelin-

gen, zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in de agrarische sector. Maar ook voor het 

plangebied specifieke onderwerpen vragen om een adequate regeling. Hierbij is van 

belang dat de Polder Achthoven is gelegen in een gebied met tal van cultuurhistori-

sche, natuurlijke en landschappelijke waarden. Deze dienen beschermd te worden, 

enkele waarden zijn kwetsbaar zodat een beschermend bestemmingsplan gewenst is.  

 

Tegelijk liggen er claims ten aanzien van het gebruik van het grondgebied, die niet al-

tijd verdragen met de wens een beschermend planologisch regime op te werpen. De-

ze factoren tezamen nopen tot een ruimtelijke visie op het gebied. Verder worden de 

verleende vrijstellingen, wijzigingen, e.d. die sinds 2005 zijn verleend en verwerkt. Tot 

slot spelen er enkele kleinschalige ontwikkelingen, die gefaciliteerd worden. 

1.2 Opbouw van het bestemmingsplan 

Dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. Na dit inleidende hoofdstuk volgt in 

hoofdstuk 2 een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en huidige ruimtelijke en 

functionele opbouw van het plangebied. Vervolgens wordt aan de hand hiervan, als-

mede landelijke, regionale en lokale trends en ontwikkelingen, een ruimtelijke visie 

met doelstellingen geformuleerd. De toets aan het ruimtelijke relevant beleid van de 

diverse overheden volgt in hoofdstuk 3 en de toets aan milieu- en omgevingsaspecten 

staat in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 legt uit hoe dit bestemmingsplan geïnterpreteerd 

moet worden. Hoofdstuk 6 behandelt de economische uitvoerbaarheid en gaat in op 

handhaving. Het laatste hoofdstuk tot slot gaat in op de procedure.  

1.3 Begrenzing van het plan 

Het plangebied komt goeddeels overeen met de plangrenzen van het oude plan voor 

zover dat toezag op de polder Achthoven, met dien verstande dat het bedrijventerrein 

de Lage Zijde niet is opgenomen (hiervoor is een separaat bestemmingsplan vastge-

steld); een stuk grond dat voorheen in eigendom was van de voormalige gemeente 

Alkemade is aan het plangebied toegevoegd.  
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Ook een gebiedje bekend als “Achter t Hofje” is niet opgenomen; dit is opgenomen in 

het recent vastgestelde bestemmingsplan Oude Dorp. Tenslotte is een deel dat nu 

onder Bospoort valt niet opgenomen (betreft deel ten westen van de A4). Zodoende 

vormt aan de noord- en oostkant de gemeentegrens de plangrens. Aan de zuidzijde 

vormt het midden van de Oude Rijn (tevens gemeentegrens) de plangrens. Aan de 

westzijde wordt de plangrens gevormd door de Does en de Dwarswatering. In de 

noordwesthoek sluit de plangrens aan op de grens van de bebouwde kom van Leider-

dorp en vervolgens op de A4. 

 

Op navolgende luchtfoto’s is het plangebied globaal weergegeven, de exacte ligging 

komt tot uitdrukking op de verbeelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globale ligging van het plangebied 
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2 Plangebied 

2.1 Ontstaansgeschiedenis Leiderdorp 

Het buitengebied van Leiderdorp maakt onderdeel uit van de Hollandse Plassen. De 

Hollandse Plassen is een waterrijk veengebied. In het verleden was het een moeras-

gebied, dat door de beschermende werking van de strandwallen tot veen verwerd.  

De vorming van het veengebied vond plaats tijdens de laatste IJstijden, die ongeveer 

10.000 jaar geleden geëindigd zijn. Het smeltwater uit de Alpen werd naar zee afge-

voerd, waarbij grind en zand werd meegevoerd en afgezet. Daarbij werd het grof zand 

door de wind uitgestoven en weer afgezet in hoge, overwegend oost- west gerichte, 

zandruggen. Zo zijn vanaf 8.000 voor Christus tot 20 meter hoge rivierduinen ont-

staan. Omstreeks 2000 voor Christus sloot de kustlijn zich waardoor de rivieren niet 

meer materiaal konden afvoeren naar zee. Het westelijk deel van Nederland, tussen 

de oostelijke zandgronden en de duinkust, veranderde in een uitgestrekt moerasge-

bied waar op grote schaal veenvorming plaatsvond. Van tijd tot tijd traden de rivieren 

buiten hun oevers. Daardoor werd klei afgezet. Het veen werd vermengd met kleideel-

tjes.  

 

De occupatiegeschiedenis van het gebied is in wezen het verhaal van de constante 

strijd tegen het water. Hoewel voor de Romeinse overheersing wel sporadisch bewo-

ning aanwezig was, heeft deze voor de vorming van het buitengebied niet of weinig 

invloed gehad. Zo’n 2000 jaar geleden werd de loop van de Oude Rijn onderdeel van 

de Romeinse Provincie Germania Inferior en vormde deze in feite de noordelijke 

grens van het Romeinse Rijk (Limes). De grens werd zowel als verdedigingslinie als 

transportader gebruikt. De linkeroever van de rivier werd een weg en op regelmatige 

afstand werden houten wachttorens en castella gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een periode van Romeinse overheersing vestigden de eerste bewoners vestigen 

zich vanaf ca. 800 na Christus op de strandwallen en op de oeverwallen langs de ri-

vieren. Van hieruit werd het land door het verbreden van natuurlijke waterlopen en het 

graven van sloten verder ontwaterd, waarbij vaak een verlaging van de waterstand 

met 0,5 tot 1 meter noodzakelijk was. Zodoende werd er landbouwgrond toegevoegd 

aan het beschikbare areaal. De vroegste nederzetting, van enkele boerderijen, uit Lei-

Romeinse Limes 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Watergang_(wateroppervlak)
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derdorp dateert uit de IJzertijd (800 tot 12 voor Chr.). De oudste bewoning is gevon-

den in de Munnikpolder, de Doespolder en de Bloemerd.  

 

Rond 300 voor Christus begint een nieuwe periode van overstromingen. Nu komt het 

water vanuit zee. De rivier verplaatst nog verder naar het zuiden, naar zijn huidige lig-

ging. In de 11
e
 eeuw raakte de riviermonding bij Katwijk aan Zee door zandafzettingen 

verstoord. Hierdoor veranderde de Oude Rijn in een rustige stroom. De hoge oeverwal 

die ontstaat ten noorden van de Oude Rijn, de Achthovenerdijk, is nog beter geschikt 

voor bewoning. De Achthovenerpolder is vernoemd naar een redelijk geclusterde be-

bouwingsenclave van 8 hofstedes langs de Oude Rijn, die gezamenlijk als buurtschap 

‘Achthoven’ bekend stonden. Deze zijn: Lindenhof, den Boomgaard, Dijkzicht, Spek-

stede, Bouwlust, Hoogcraen, Agthooven en Ringgraaf. 

 

De meeste veenontginningen hebben plaatsgevonden tot en met de 13
e
 eeuw. Het 

landschap heeft sindsdien in grote lijn zijn vorm behouden. Waar de eerste ontgin-

ningen grillig verliepen, zijn de latere gebieden systematischer ingepolderd, veelal 

door molens. De verkavelingen werden rationeler van aard. Omdat vanuit een basis 

moest worden ontgonnen, vaak een oeverwal of strandwal. Deze grond lag hoger en 

was geschikt voor bebouwing. De boerderijen staan en stonden dan ook doorgaans 

op de oeverwallen om zoveel mogelijk boerderijen landbouwgrond te geven, werd de 

benodigde oppervlakte in de lengte gezocht. Hierdoor kwamen er smalle, maar lange 

kavels. De kenmerkende opstrekkende strokenverkaveling, met smalle kavels die zeer 

regelmatig door haaks op de ontginningas staan onderbroken worden, is zo ontstaan. 

Later, in de 16
e
 eeuw werd uit het veen turf gewonnen. Hierdoor daalde de bodem en 

moesten opnieuw drooggemalen worden. Zowel de afdamming van de Rijn als het 

graven van de Does boden de voorwaarde voor een verdere groei van de agrarische 

bedrijvigheid. 

 

De polders van Leiderdorp kennen een vrij een regelmatige verkaveling. De droogma-

king is vanuit de oeverwal van de Oude Rijn verlopen. Het slotenpatroon -met daar-

tussendoor lange, opstrekkende kavels- is in alle drie de polders van Leiderdorp 

(Doeshofpolder, Bospolder en Achthovenerpolder) aanwezig. De polders zijn zeer 

open van karakter. Verspreid in het gebied komen nog geriefhoutbosjes voor, de zo-

genaamde houtwallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel het primaire gebruik altijd agrarisch is geweest (turfwinning en nu veehouderij) 

is langs de Oude Rijn een gevarieerd beeld ontstaan. De Oude Rijn vormde een ge-

schikte aanvoerroute voor grondstoffen en er kon eenvoudig producten verscheept 

Beeld van de verkaveling Achthovenerpolder, Minuutkaart 1812 
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worden, onder meer naar het naburige Leiden. De aanleg van het jaagpad in 1665 

versterkte deze functie alleen maar, de bereikbaarheid tussen Utrecht en Leiden werd 

teruggebracht tot 8 uur per trekschuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klei vormde bovendien een goede grondstof voor het vervaardigen van dakpannen 

en bakstenen. Tegen betaling lieten boeren een bovenste stukje klei van het land 

verwijderen; het land kwam daardoor iets lager te liggen. Op navolgende topografisch 

atlas uit 1876 zijn onder meer steenbakkerijen en pannenbakkerijen te zien. Deze wat 

meer bedrijfsmatige en massieve vorm van bebouwing, alsook de ligging aan de Oude 

Rijn en de nabijheid tot Leiderdorp en Leiden heeft uiteindelijk geleid tot de komst van 

zwaardere industrie Later is aan beide zijden van de Oude Rijn zwaardere industrie 

gevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze is gegroepeerd aan de Lage Zijde op de noordoever en op de zuidoever op het 

bedrijventerrein Barrepolder. Op andere plaatsen zijn agrarische bouwsteden aanwe-

zig waarbij een deel van het agrarisch perceel een tuin-/ buitenhofachtige inrichting 

heeft. Langs de Oude Rijn zijn vanaf de 16
e
 tot en met de 18

e
 eeuw ook tal van bui-

tenplaatsen gerealiseerd; vaak door welgestelde Leidenaren om de zomerse hitte en 

drukte van de stad te kunnen ontlopen, maar ook als bron van inkomsten. Op enkele 

plaatsen is dit verleden leesbaar, zoals ter plaatse van het dierenasiel. 

 

Het jaagpad ter hoogte van de oude pannenfabriek van Koning aan de 

Hoofdstraat  

Topografische atlas, 1876 
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Voor kleine en grote bedrijvigheid is vervoer te water over het algemeen geen onder-

scheidende vestigingsfactor meer. De kleine, ambachtelijke bedrijvigheid is in de 20
e
 

eeuw is waarschijnlijk hierdoor geleidelijk nagenoeg geheel verdwenen. Hier is over 

het algemeen de woonfunctie voor in de plaats gekomen.  

 

Na de oorlog vindt er op grotere schaal bebouwing plaats rond het oorspronkelijke 

Leiderdorp. De industrie ontwikkelt zich goed, het omliggende landelijk gebied wordt 

langzamerhand volgebouwd en de verkeersdrukte neemt toe.  

 

De rijksweg A4 wordt halverwege de jaren vijftig aangelegd. De eerste grote uitbrei-

dingen vinden parallel aan de Oude Rijn plaats, tussen de Kerkwijk en het oude 

Doeskwartier. In de periode tussen 1960 en 1980 ontstaan er ook in andere delen van 

Leiderdorp uitbreidingen. De noordzijde en westzijde van het dorp worden nu be-

bouwd en het kenmerkende polderlandschap van Leiderdorp neemt steeds verder in 

omvang af. 

 

Afgezien van de Lage Zijde en het woonbuurtje (“Patrimoniumpark”) dat direct aan 

grenst heeft de Achthovenerpolder echter zijn oorspronkelijke karakter redelijk behou-

den. 

2.2 Landschappelijke waarden en cultuurhistorische bebouwing 

Het grootste deel van het plangebied behoort tot het slagenlandschap bestaande uit 

veenweiden. De veenweiden zijn kenmerkend voor Zuid-Holland. Ze bestaan al dui-

zend jaar en zijn ontstaan op basis van menselijke ingrepen in de veenondergrond en 

de waterhuishouding. Karakteristiek zijn de verschillende (onregelmatige)  

verkavelingspatronen met smalle kavels en veel sloten met hoog waterpeil en de 

aanwezigheid van kades, lintbebouwing op de kade, openheid, grasland, vee, (weide) 

vogels, en hier en daar rietlanden en moeras. Het zijn internationaal de best bewaarde 

cultuurlandschappen die zijn ingericht voor de landbouw. Veel van deze kenmerken 

zijn ook in het plangebied aanwezig.  

 

De polder kenmerkt zich door een grote mate van openheid, lange, opstrekkende ka-

vels met een grasvegetatie die door slootjes van elkaar worden gescheiden. De rust 

die hier beleefd kan worden is een tweede waarde. Het zicht op molens (de Achtho-

venmolen die in het plangebied staat maar ook is er zicht op molens buiten het plan-

gebied, zoals de Doesmolen) verhoogt de belevingswaarde van het gebied. Langs de 

Achthovenerweg is het beeld gevarieerder. Hier worden de landschappelijke waarden 

gevormd door de begeleiding van de weg door bomen en de “doorkijkjes” naar het 

achterland. Ook zijn er geriefbosjes aanwezig en zijn sommige percelen groen inge-

richt, met leilindes/ kastanjes, een boomgaard of zelfs een parkachtig/buitenplaats in-

richting. 

 

Naast de molens is er aan de Achthovenerweg cultuurhistorische bebouwing aanwe-

zig. Het boerderijlint is vrij gaaf en is van hoge cultuurhistorische waarde. Er staan 

momenteel ca. twintig boerderijen of (delen van) voormalige boerderijen. Acht van de 

historische boerderijen zijn Rijksmonument. Zes andere zijn opgenomen in het MIP 

van de Provincie Zuid-Holland.  
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De architectuur van de historische boerderijen is kenmerkend voor de ontwikkelingen 

in het Zuid-Hollandse melkveebedrijf. De stal is van het voerdeeltype: een driebeukige 

vorm, waarin de koeien in de zijbeuken stonden met hun kop naar de middenbeuk ge-

richt, waar ze hun voer kregen.  

Het zijn voornamelijk langshuisboerderijen (langgerekte vorm, met daarin woonruimte, 

werkhuis met pomp en stal achter elkaar). Ze bezitten vrijwel allemaal een melkkelder 

met daarboven een opkamer. Een aantal heeft een zomerhuis, een boenstoep, een 

karnmolen en een pomp. Vrijwel alle historische boerderijen staan, met de voorzijde 

naar de Oude Rijn gericht, aan de kop van de strokenverkaveling.  

 

Monumenten  

In het plangebied zijn de volgende woonhuizen en boerderijen aangewezen als Rijks-

monument: Achthovenerweg 7, 9-11, 13-15, 25-27, 43, 49, 49a bakovenhuisje, 51, 60.  

De overige Rijksmonumenten betreffen:  

 Achthovense molen en de Doeshofmolen;  

 Smeedijzeren inrijhek mon.nr. 25689 (Achthovenerweg 49);  

Zie navolgende afbeelding. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurhistorisch waardevolle boerderij 

aan Achthovenerweg 

Doorkijkje vanaf Achthovenerweg naar ach-

terland 

Rijksmonumenten in het plangebied 
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Achthovenerweg 49/49a (‘Agthoven’) is door de provincie in de Provinciale Verorde-

ning Ruimte aangewezen als landgoedbiotoop en kasteel ter Does als kasteelbiotoop. 

Voornoemde molens zijn- met molenbiotoop tevens benoemd in de provinciale Veror-

dening. Zie verder paragraaf 3.3.2. 

 

Daarnaast is er sprake van een aantal adressen en objecten die geen monument zijn, 

maar gezien hun waarde wel opgenomen zijn in het Monumenten Inventarisatieproject 

(MIP). Het gaat om:  

− Achthovenerweg 17, 23 en 54;  

− Ruigekade 2 en 9.  

Deze zijn op de verbeelding aangeduid met de aanduiding ‘cultuurhistorische waar-

den’. 

 

Belangrijke elementen zijn enkele tot Rijksmonument aangewezen boerderijcom-

plexen, zoals Achthovenerweg 43. De boerderij staat op oude kaarten vermeld als de 

'Hofstede Hoogkraan', een naam die het nog steeds draagt. Het huidige, in een aan 

het Neoclassicisme verwante bouwstijl opgetrokken woonhuisgedeelte is waarschijn-

lijk omstreeks 1875 gebouwd. Hoogkraan is een beeldbepalend onderdeel van een 

reeks van historische boerenhofstedes in de Achthovenerpolder langs de Rijn, waar 

zich al lang geleden een permanente nederzetting van acht hofsteden bevond. Het 

boerderijcomplex is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistori-

sche waarde door de ontstaansgeschiedenis en omdat het een representatief voor-

beeld is van een boerderij die het karakter heeft van een herenhuis in neoclassicisti-

sche trant met een in hoofdzaak 19de-eeuws karakter en met een voor Rijnland 

gangbaar langsdeel, zomerhuis en bijbehorende landschappelijke tuinaanleg. Ook de 

historische buitenplaatsen/boerderijen Bouwlust, Agthoven en Dijkzicht zijn nog aan-

wezig. 

Uitsnede provinciale verordening 
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2.3 Ruimtelijke en functionele hoofdstructuur plangebied 

De ruimtelijke structuur wordt in sterke mate bepaald door het verloop van de Oude 

Rijn, de Achthovenerweg die dit verloop volgt, en de verkavelingen haaks op deze 

structuur. Ook het evenwijdig daaraan gelegen Jaagpad uit 1664 is nog voor een 

groot deel aanwezig. Naast de grotere haakse structuren vormen tal van kleine door-

steekjes en doorzichtjes tussen Hoofdstraat en Oude Rijn waardevolle elementen die 

voor de beleefbaarheid van de rivier vanaf de straat zorgen. Het geknikte verloop van 

de sloten en de kavels, de openheid en de Ruigekade als omsluitende structuur vor-

men de historische kwaliteiten van deze polder. Ook de molens, zowel binnen als bui-

ten plangebied drukken een belangrijke stempel op de ruimtelijke beleving. 

 

Kenmerkend is voorts de bebouwing die zich concentreert aan de Achthovenerweg. 

en is organisch, dus zonder planning van bovenaf, ontstaan. Ook aan de Achthove-

nerweg is de dichtheid laag en komt een grote verscheidenheid aan bouwstijlen voor. 

De oriëntatie van de (agrarische) woningen is veelal wel gericht op de weg, met uit-

zondering van het Patrimoniumpark (dat overigens planmatig is gebouwd).  

 

De rooilijn verschilt echter van perceel tot perceel, alsook de goot- en bouwhoogte en 

verschijningsvorm. Zowel traditionele boerderijen als 20
e
 eeuwse moderne woningen 

komen voor. De bebouwing bestaat overwegend uit één bouwlaag met kap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functioneel domineert de agrarische functie, voornamelijk in de vorm van grasland 

(beweiding door veelal koeien en schapen). De verschillende kavels worden met 

smalle slootjes gescheiden. De bebouwing langs de Achthovenerweg is overwegend 

agrarisch in gebruik, al is op meerdere plaatsen het gebruik eerder hobbymatig dan 

volwaardig. Er vinden ook andere activiteiten als de veehouderij plaats: er wordt aan 

sier- en bomenteelt gedaan en er vinden nevenactiviteiten plaats, zoals paardenstal-

ling, opslag, bed and breakfast, en dergelijke. Naast de agrarische functie komt de 

woonfunctie ook regelmatig voor in het lint. Het gaat om voormalige agrarische 

dienstwoningen alsook het eerder genoemde planmatig ontwikkelde Patrimoniumpark 

(destijds gebouwd voor arbeiders, ten dienste van het naast gelegen bedrijventerrein 

Lage Zijde). Het gebied heeft ook een recreatieve functie: over de Achthovenerweg en 

de Ruigekade kan men wandelen/fietsen. Een minder zichtbare maar wezenlijke func-

tie is die van transport. Ondergronds loopt de spoorlijn, een gasleiding, een onder-

grondse 150 kV leiding en een CO2 leiding; bovengronds is een 380 kV hoogspan-

ningsverbindingen gepland.  

 

 

 

Karakteristieke molens bepalen het ruimtelijk beeld (Doesmolen en Kalkpol-

dermolen 
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2.4 Verkeer 

De Achthovenerweg is de belangrijkste weg voor doorgaand verkeer in het plangebied 

en wikkelt derhalve al het lokale verkeer af. De weg is tevens een doorgaande route 

voor verkeer van Leiderdorp richting de oostelijk gelegen kernen, zoals Koudekerk.  

 

Tevens is ze een aantrekkelijke recreatieve fietsroute en wordt ze gebruikt voor agra-

risch verkeer. De verkeerintensiteit is daarom voor een weg gelegen in het buitenge-

bied, relatief hoog. De Ruigekade heeft geen functie voor doorgaand verkeer en kan 

afgezien van de toerit naar twee agrarische bedrijven in het zuiden, alleen door lang-

zaam verkeerd worden gebruikt. In het noorden ligt de N245 voor een klein deel in het 

plangebied, welke de Does overspant en aantakt op de A4. 

2.5 Archeologie 

Op navolgende afbeelding van het IKAW zijn de monumenten en de waarnemingen in 

het plangebied en de omgeving te zien. Nabij het plangebied gaat het om AMK-terrein 

851, direct ten westen van het plangebied (paars omlijnd). Binnen dit terrein zijn over-

blijfselen van een kasteel uit de middeleeuwen aangetroffen. Het is een wettelijk be-

schermd archeologisch monument. Ten noorden van de Does ligt AMK-terrein 15.373 

(blauw omlijnd), een terrein met sporen van bewoning uit de ijzertijd en de Romeinse 

tijd. Langs de Does liggen de resten van kasteel Huys te Does. De eerste melding van 

het kasteel stamt uit 1290. Op dat moment is Ter Does een omgrachte woontoren 

(donjon). In 1492 wordt het kasteel door de stad Leiden herbouwd, waarbij delen van 

het oude kasteel worden vervangen en nieuw gebouwd. Het kasteel kampte met ver-

zakkingen en uiteindelijk moest het geheel in 1740 gesloopt worden. Het laatste deel 

van het kasteel, het armenhofje, bleef tot 1960 gespaard van sloop. De zichtbare 

overblijfselen van het kasteel beperken zich tot een stuk bakstenen muur van de kas-

teeltuin. Naast bekende archeologische vondsten zijn er ook archeologische verwach-

tingen. Zie hiervoor paragraaf 4.3.1. Uit diverse opgravingen en documenten blijkt al 

wel de (globale) loop van de Limes: de oude noordelijke grens van het Romeinse Rijk. 

Zie paragraaf 3.2.2. 

Ruigekade 
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2.6 Bodem 

In de polder Achthoven is de ondiepe bodem uit veen- en zeekleigronden opgebouwd. 

De ondergrond heeft ter plaatse van de veengronden een zeer hoge zettingsgevoelig-

heid. Ook de zettingsgevoeligheid van de rivier- en zeekleigronden is hoog. De zet-

tingsgevoeligheid in de omgeving van de Oude Rijn is relatief gering, omdat de onder-

grond reeds op geringe diepte zandig is ontwikkeld.  

2.7 Groen en ecologie 

De Achthovenerpolder is een belangrijk weidevogelgebied voor zowel algemene als 

meer kritische vogelsoorten. De drassige graslanden worden bezocht door aanzienlij-

ke aantallen overwinteraars. Grutto, tureluur en kievit komen allen voor. Daarnaast 

komen ook verschillende watervogels als meerkoeten, eenden, zwanen en ganzen 

voor. Het grasland biedt een geschikt biotoop voor algemeen voorkomende zoogdie-

ren en amfibiesoorten. De voorkomende fauna betreft onder andere diverse vleermui-

zen, broedvogels, watervogels (Lepelaar, Smient), amfibieën (kleine 

watersalamander, gewone pad, bruine kikker, groene kikker) en insecten. Tevens is er 

een groot stiltegebied in de polder aanwezig. Zwaar beschermde zoogdieren, amfibie- 

en reptielsoorten worden hier op basis van het aanwezige, intensief beheerde biotoop 

in combinatie met de eisen die de soorten aan hun habitat stellen niet verwacht. Mo-

gelijk kunnen vleermuizen incidenteel foerageren boven het grasland. De soorten zul-

len echter meer gebonden zijn aan de hoog opgaande vegetatie in de omgeving (zo-

als op de Ruigekade) en mogelijk de watergangen. 
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De graslanden zijn qua flora tamelijk soortenarm en bieden gezien het intensieve ka-

rakter ook niet echt een goede basis voor een gevarieerde plantenrijkdom. Waar het 

grondgebruik minder intensief is komen soorten van vochtige tot natte, tamelijk voed-

selrijke tot voedselrijke, bodems voor.  

 

De oevervegetaties zijn tamelijk soortenrijk, terwijl de slootvegetaties over het alge-

meen goed ontwikkeld zijn en een redelijke tot goede waterkwaliteit kennen. De oe-

vervegetaties bieden ook een goede basis voor watervogels. In de sloten komen 

modderkruipers, stekelbaarzen en diverse kikkersoorten voor. De koeien in het boe-

renland worden zowel door de bewoners als door omwonenden van de Polder Acht-

hoven hoog gewaardeerd.  

2.8 Water 

Het buitengebied van Leiderdorp maakt deel uit van het watersysteem van de Oude 

Rijn. Het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert het boezemwater en is in het he-

le gebied verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater. Het 

Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het kwantiteitsbeheer in de 

polder en voor het beheer van de kaden gelegen tussen polder en boezem.  

 

De noordwestgrens van het onderhavige plangebied wordt gevormd door het boe-

zemwater van de Does. De zuidgrens wordt gevormd door het boezemwater van de 

Oude Rijn. De oostgrens is de grens met de Hondsdijksepolder en de noordoostgrens 

wordt gevormd door de Doespolderwetering. De bodem van de polder bestaat voor-

namelijk uit zavel- (kleiig zand) en klei gronden, alsmede ook uit veen in het noordelijk 

deel. Het grondgebruik is hoofdzakelijk grasland. De polder bestaat uit vier peilgebie-

den. Het hoogstgelegen zomerpeil in het gebied is NAP -1,40 meter, het laagstgele-

gen winterpeil is NAP -2,05 meter. De waterpeilen in de peilgebieden zijn in 2005 in 

het peilbesluit van het Hoogheemraadschap vastgesteld. Het maaiveld in de polder 

varieert van NAP – 0,89 m tot NAP – 1,29 m. Een deel van de Bospolder (langs de 

Impressie graslanden Polder Achthoven 
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A4) maakt tevens onderdeel uit van het plangebied; voor dit gebied geldt een 

schouwpeil van NAP -2,37 m. Bij de Oude Rijn in het zuiden liggen de hoogste perce-

len. Noordwaarts neemt de maaiveldhoogte af. De drooglegging in de verschillende 

peilgebieden varieert tussen de 0,33 m tot 0,76 m. Bij de Oude Rijn is de grootste 

drooglegging. Noordwaarts neemt de drooglegging af. Er zijn knelpunten ten aanzien 

van de waterkwaliteit. De fosfaatconcentraties in het gebied zijn echter wel hoog het-

geen algengroei bevordert. Een belangrijke bron voor fosfaat is uitspoeling van nutri-

enten ten gevolge van het grondgebruik. 

 

In de bebouwingsstrook langs de Achthovenerweg ligt een aantal sloten dat recht-

streeks in verbinding staat met de Oude Rijn. Deze sloten maken geen onderdeel uit 

van het polderwater van de Polder Achthoven. De Achthovenerpolder wordt sinds 

1980 bemalen door een dieselmotor en vijzel en bij uitzondering door de Achthove-

nermolen. De Oude Rijn heeft een tevens functie voor de recreatie. De Oude Rijn 

heeft daarnaast ook een functie als vaarwater. Aan alle boezemwateren en hoofdwa-

tergangen in de polders is de functie van viswater toegekend.  

Aan het grondwater langs de Oude Rijn is de potentiële functie ‘grondwater met stra-

tegische waarde ten behoeve van de drinkwatervoorziening’ toegekend. Er is overwe-

gend sprake van een infiltratiesituatie.  

De volgende regionale waterkeringen zijn in het plangebied aanwezig:  

 ten noorden van de Oude Rijn;  

 aan beide zijden van de Does. 

 

De Oude Rijn is voorts een provinciale vaarroute. De betekenis van deze aanduiding 

ligt er in, dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen alleen door de provincie worden toege-

staan mits rekening wordt gehouden met het voorkomen van belemmeringen voor: 

1. de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige navigatieappara-

tuur voor de scheepvaart; 

2. het contact van de scheepvaart met bedienings- en begeleidingsobjecten; 

3. de toegankelijkheid van de provinciale vaarweg voor hulpdiensten vanaf de wal, en 

4. het uitvoeren van beheer en onderhoud aan de provinciale vaarweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uitsnede provinciale verordening 
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2.9 Kabels en leidingen 

In het gebied zijn ruimtelijke relevante leidingen gelegen. Het gaat zowel om een bo-

vengrondse hoogspanningsverbinding als twee ondergrondse leidingen waarin onder 

hoge druk gas respectievelijk CO2 wordt vervoerd. 

2.10 Ontwikkelingen 

Ondanks dat het bestemmingsplan conserverend van aard is, is een aantal  

kleinschalige ontwikkelingen opgenomen. Het gaat om de volgende ontwikkelingen: 

− Herinrichten van het fiets- en wandelpad de Ruigekade (mogelijk op basis van de 

regels van de bestemming Verkeer – langzaam verkeer). Hiertoe wordt (min of 

meer) gelijktijdig aan dit bestemmingsplan een uitgebreide Waboprocedure door-

lopen. De hiertoe benodigde ruimtelijke onderbouwing met onderzoeken is als bij-

lage aan dit bestemmingsplan toegevoegd; 

− De aanleg van een 380 kV Verbinding. Hiervoor geldt reeds een rijksinpassings-

plan Randstad 380 kV-verbinding Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk) zoals vastge-

steld door het Rijk op 3 september 2012. Op grond van artikel 3.28 lid 5 Wro kan 

het inpassingsplan van het Rijk bepalingen bevatten over de bevoegdheid van de 

gemeenteraad om een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden waarop 

het inpassingsplan betrekking heeft. In het inpassingsplan is bepaald dat de ge-

meenteraad van Leiderdorp een bestemmingsplan kan vaststellen voor de gron-

den waarop het inpassingsplan betrekking heeft. Het bestemmingsplan moet 

voorzien in de hoogspanningsverbinding en de bijbehorende bouwwerken, werken 

en werkzaamheden zoals neergelegd het inpassingplan. Onderhavig bestem-

mingplan voorziet in de regelingen uit het inpassingplan. De gemeenteraad kan 

daarom voor dit deel van het plangebied een actueel juridisch-planologisch kader 

vaststellen conform de wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Wro. 

− Grote bed and breakfast voorziening aan de Achthovenerweg 7. Dit gebruik is 

reeds planologisch toegestaan; een nadere onderbouwing kan daarom achterwe-

ge blijven; 

− Een nieuwe recreatiewoning aan de Achthovenerweg bij 53, een extra woonfunc-

tie aan de Achthovenerweg 27 (van 2 naar 3 woningen), zaalverhuur mogelijk in 

een voormalige koeienstal aan de Achthovenerweg 13/15 (functie reeds aanwe-

zig), een vergroting van de woning Achthovenerweg 58a, het splitsen van Achtho-

venerweg 54 voor twee woningen en een omschakeling van een dierenpension 

naar de functie wonen. De onderbouwing van deze ontwikkelingen volgt vanaf na-

volgende alinea; 

− Vergroting/wijziging van een tweetal agrarische bouwkavels (Achthovenerweg 49c 

en 41a/b)~dit is reeds vergund c.q. planologisch toegestaan; 

− Naast voornoemde ontwikkelingen worden de mogelijkheden voor nevenactivitei-

ten voor agrariërs verruimd. Deze zijn begrensd en dienen plaats te vinden binnen 

bestaande bebouwing; tevens mag de nevenactiviteit niet leiden tot een oneven-

redige toename van verkeer en dient parkeren op eigen terrein plaats te vinden.  

De nevenactiviteiten zijn pas mogelijk na afwijking. Zodoende kan de gemeente 

nog een overweging maken ten aanzien van de ruimtelijke impact van de functie 

en eventueel nadere voorwaarden stellen waaronder de nevenactiviteit kan 

plaatsvinden, zoals de plicht (een deel van) het perceel landschappelijk in te pas-

sen.  
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Achthovenerweg 13/15 

Een voormalige koeien/huisstal is verbouwd tot locatie waar zaalverhuur plaatsvindt. 

Het gaat om een gebouwd met een oppervlakte van circa 260 m
2
. Het gebouw ligt op 

de melkveehouderij Dijkzicht. Zoals aangegeven, is dit één van de historische boerde-

rijen/buitenplaatsen van de polder, waar de polder haar naam aan ontleent. Naast het 

deftige voorhuis werd in de 19
e
 eeuw een zomerhuis gebouwd, waar ’s zomers zuivel 

werd bereid of brood gebakken. De melkkelder met opkamer links van het voorhuis 

laat de lange geschiedenis van het perceel als melkveehouderij goed zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat om een cultuurhistorisch waardevol ensemble. De stal in kwestie draagt bij 

aan de cultuurhistorische waarde van het perceel. Het gaat om een fraai vormgege-

ven gemetseld gebouw met diverse architectonische verfraaiingen, zoals getoogde 

stalvensters, gevelankers en een rieten kap. Binnen is de houten dragende construc-

tie goed bewaard en zichtbaar. Ter plaatse is nog steeds een melkveehouderij aan-

wezig. Het verhuren van de stal voor vergaderingen, congressen en incidenteel een 

feest/partij zoals een bruiloft vormt in feit een nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf, 

bedoeld om de ondernemer van extra inkomsten te voorzien. Dit is belangrijk, daar de 

agrariër de belangrijkste beheerder van het landschap is. In het bestemmingsplan zijn 

mogelijkheden opgenomen voor nevenactiviteiten.  

Deze specifieke activiteit valt echter niet onder de genoemde mogelijkheden. I.c. zijn 

horeca-activiteiten tot maximaal categorie 1 toegestaan, terwijl de activiteiten als be-

schreven binnen categorie 2 vallen. Ook gaat het om een zelfstandige functie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zicht op het complex Dijkzicht (links) met midden en rechts de stal 

Ligging koeienstal (rood omlijnd) 
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Wel wordt aan de andere eisen voor de nevenactiviteiten voldaan: de activiteiten vin-

den inpandig plaats, bedragen minder dan de maximaal toegestane oppervlakte van 

450 m
2
 ener zijn voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein (het leidt dus niet tot een 

ongewenste parkeersituatie). Er zijn derhalve redenen om de activiteit toe te staan. 

Belangrijk is dat er een planologische basis wordt gegeven om blijvend te kunnen in-

vesteren in beheer en onderhoud van de panden op het perceel. Een aantal van deze 

panden is monumentaal en beschikt over cultuurhistorische waarden. Het verleden 

van de Achthovenerpolder blijft op deze manier zichtbaar en behouden voor toekom-

stige generaties. De stal kan, gelet op het historisch karakter en de toegenomen 

strengere milieuregelgeving, niet meer aangewend worden als koeienstal. Het is 

daarom logisch dat gezocht is naar een zinvolle nieuwe invulling. 

 

Bovendien gaat van de functie volgens de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering 

(2009) een vergelijkbare of zelfs mindere (geluid) uitstraling uit ten opzichte van ande-

re genoemde nevenactiviteiten. Voor een hoveniersbedrijf bijvoorbeeld moet een af-

stand van 30 m tot woningen worden aangehouden voor wat betreft het aspect geluid, 

terwijl dit voor een bar, café, hotel o.i.d. 10 m bedraagt. In onderhavig geval zijn er ook 

geen woningen in de nabijheid aanwezig die overlast zouden kunnen ondervinden (de 

dichtstbijzijnde woning staat op circa 33 m). Deze wordt bovendien gescheiden van 

het perceel door een robuuste groene erfafscheiding. Hoewel de effecten van vegeta-

tie niet worden meegenomen in de rekenvoorschriften voor het bepalen van geluid, 

betekent dit niet dat deze er niet zijn. Er wordt hierbij bijvoorbeeld gewezen op de 

ISO
1
 voorspellingmethode voor de situatie met blad, dus de zomersituatie. 

 

Verder biedt het perceel de mogelijkheid een kwalitatief hoogwaardig horecaproduct 

aan te bieden uniek voor de gemeente, gelegen in het rustige, open landelijk gebied, 

in een slagenlandschap. De zaalfunctie met bar kan daarom worden toegestaan.  

Het is wel gewenst dat de feesten en partijen een incidenteel, exclusief karakter krij-

gen. Het is niet de bedoeling dat op zeer grote schaal en in hoge frequentie feesten 

worden georganiseerd. Dit verhoudt zich niet tot de rust van het landelijk gebied. Voor 

wat betreft de openingstijden geldt de APV. 

 

De ontwikkeling past bovendien binnen provinciaal beleid. In hoofdstuk 3 wordt meer 

in detail ingegaan op dit beleid. Een belangrijke component is dat herbestemmen van 

bestaande bebouwing is toegestaan zolang er geen belangen van (agrarische) bedrij-

ven door ontstaan: er is sprake van “inpassen”. Dat betekent dat het gaat om een ‘ge-

biedseigen’ ontwikkeling, passend bij de schaal en de maat van de bestaande ken-

merken van een gebied. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van een agrarisch 

bedrijf in het buitengebied of een woning in een lint. Bij inpassing veranderen be-

staande structuren en kwaliteiten niet tot nauwelijks. De rol van de provincie is hier in 

principe beperkt, behalve in gebieden met topkwaliteit. Verder moet de ruimtelijke 

kwaliteit ten minste gelijk blijven voor zover het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling. 

waarbij de richtpunten van de kwaliteitskaart in het geding zijn, of die is gelegen op 

gronden binnen een beschermingscategorie als bedoeld in het tweede lid, onder a en 

b. Het plangebied valt niet binnen een beschermingscategorie gebied. Het gebruik 

vindt plaats in een bestaand pand, de structuur en kwaliteit van het gebied verandert 

                                                      
1
  ISO 9613-2:1996 Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors -- Part 2: 

General method of calculation. 
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niet. De richtpunten van de kwaliteitskaart (zie meer in detail hoofdstuk 3) zijn niet in 

het geding. Een zaalverhuurfunctie is geen functie die tot extra beperkingen van 

(agrarische) bedrijven kan leiden. 

 

Van precedentwerking is maar beperkt sprake. Dit heeft er mee te maken dat er een 

aantal locatiespecifieke elementen samenkomt (waardevol cultuurhistorisch ensem-

ble, ligging en situering, nog werkend agrarisch bedrijf) dat tot een meervoud aan ar-

gumenten leidt de zaalverhuur toe te staan (als hierboven omschreven) die op andere 

plaatsen niet of deels aanwezig zijn. 

 

Recreatiewoning bij Achthovenerweg no 53. 

Voor de recreatiewoning bij no. 53 geldt dat het om een wijziging van gebruik gaat van 

een reeds bestaand pand (er wordt dus geen bebouwing toegevoegd); een recreatie-

woning is bovendien een functie waar geen overlast van uitgaat; verdere onderbou-

wing voor de recreatiewoning is te vinden in bijlage 1. Net als bij Achthovenerweg 

13/15 betreft het een functie die als ‘inpassen’ valt te kenschetsen. 

 

Woning Achthovenerweg no. 27 

Op dit perceel zijn reeds twee woningen aanwezig. In onderstaande afbeelding van de 

bestaande situatie zijn deze aangeduid als “hoofdgebouw” resp. “zomerhuis”. Achter 

deze objecten bevindt zich een gebouw waarbinnen een koetshuis, paardenstal en 

kippenhok aanwezig zijn. Daarachter bevindt zich een stallencomplex en een loods. 

Eigenaar heeft het initiatief om het rood gestippelde gebouw, het koetshuis met paar-

denstal en kippenhok dus, om te bouwen tot woning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebouw maakt onderdeel van de boerderij “Bouwlust”. Zoals aangegeven, is dit 

een van de oorspronkelijke landgoederen/boerderijen in de polder Achthoven, waar de 

polder haar naam aan heeft ontleend. Het complex is een Rijksmonument. Oorspron-

kelijk stamt het complex uit de 18
e
 eeuw toen welvarende stedelingen er een boerderij 

voerden. Het 19
e
 eeuwse voorname voorhuis beschikt over een opkamer en pannen 

schilddak; het achtergedeelte heeft een rieten zadeldak. De voorgevel bevat een in-

gang met lage stoep en dubbel deuren met gietijzeren roostervulling, dubbele dakka-

pel met 4-ruischuifvesnters, pilasteromlijsting en fronton met drie korenaren. Ook het 

Bestaande (l) en nieuwe situatie (r)  
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zomerhuis ten westen van het voorhuis beschikt over cultuurhistorische waarden. Het 

kent een driezijdig front en een pannen zadeldak, 6 ruitsschuifvenster, ingangsdeur 

met gietijzeren roostervulling in de rechterzijgevel en getoogde stalvensters. 

 

 

 

 

In combinatie met het eveneens monumentale toegangshekwerk en de beplanting 

geeft het perceel vanaf de straat een statige, voorname en verzorgde aanblik. Het ge-

heel is aangewezen als rijksmonument. 

 

Ook de wagenschuur maakt onderdeel uit van het cultuurhistorisch waardevol ensem-

ble. In 1850 werd er mee begonnen. De varkensschuur is er in 1907 aan toegevoegd.  

Achter de wagenschuur is een houten turfschuur aangebouwd, welke is vervangen 

door een grotere uitbouw. Er zijn nu drie latere aanbouwen aanwezig.  

Door de complexe vorm is het bijgebouw bijzonder van hoofdvorm en heeft een hoge 

monumentwaarde. De latere aanbouwen hebben een indifferente monumentwaarde. 

Er is geen dakbeschot. De stal heeft een voor de bouwtijd gangbare driebeukige opzet 

met langsbalk en standvinken. De in de gevel aangebrachte deuren en vensters date-

ren uit de bouwtijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding zomerhuis (l) en voorhuis (r) 

Impressies wagenschuur/koetshuis 
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De in de gevels aangebrachte deuren en vensters dateren uit de bouwtijd. Het zadel-

dak en de stal zijn gedekt met rode Hollandse pannen, de dakvlakken zijn gesloten. 

Het dak van de varkensschuur en de latere aanbouwen zijn voorzien van golfplaten en 

van indifferente monumentwaarde. 

 

Er is ter plaatse langere tijd een melkveebedrijf gevestigd geweest, meer recent ook 

een viskwekerij. Inmiddels is het perceel “gesplitst”. Het achterste deel is nog in ge-

bruik als agrarisch bedrijf in een niet al te intensieve vorm. Op het voorste deel wordt 

particulier gewoon in zowel het oorspronkelijke voorhuis (no. 27) als het zomerhuis 

(no 25). Door aan de wagenschuur/koetshuis tevens een woonbestemming toe te 

kennen ontstaat een planologisch kader dat meer mogelijkheden geeft het pand te 

onderhouden. De woonbestemming leidt immers tot waardevermindering van het 

pand. Een cultuurhistorisch waardevol pand kan zo bewaard blijven. Het agrarisch 

verleden blijft hierdoor zichtbaar. Daar sprake is van een monument is doelmatig her-

gebruik in verband met de zorg voor monumentale waarden een gewenste herbe-

stemming. Het gebruik van de bestaande bebouwing als één woning is met een ver-

bouwing technisch uitvoerbaar zonder de monumentale waarden van het pand aan te 

tasten. Hiervoor is een onderbouwing opgesteld welke is beoordeeld door een des-

kundige. In relatie tot beeldkwaliteit zijn voor dit hergebruik geen aanvullende maatre-

gelen noodzakelijk. 

 

Het idee is om het gebouw op te knappen, waarbij de waardevolle elementen behou-

den blijven. Zie navolgende impressie. Een dergelijke woning is door de landelijke set-

ting en het feit dat het een voormalige stal betreft uniek en voegt iets toe aan de wo-

ningvoorraad van de gemeente. Op bescheiden schaal helpt het dus de 

woningdifferentiatie te verhogen, hetgeen een beleidswens is van de gemeente.  
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Ter plaatse was reeds een kinderdagopvangfunctie toegestaan. Deze mogelijkheid 

wordt in dit bestemmingsplan niet meer toegestaan. Per saldo komt er derhalve geen 

milieugevoelige functie bij. Er zijn dus geen (agrarische) bedrijven die gehinderd wor-

den in hun mogelijkheden. De afstand tot het ernaast gelegen industrieterrein Lage 

Zijde bedraagt ca. 90 m. Weliswaar zijn hier bedrijven toegestaan tot milieucategorie 

3.2, waardoor een afstand van minimaal 100 m zou moeten worden aangehouden tot 

gevoelige functies (wonen). Op vergelijkbare afstand van deze bedrijven zijn echter 

reeds woningen aanwezig. Het functioneren van de bedrijven is via het Activiteitenbe-

sluit reeds afgestemd op het garanderen van een acceptabel woon- en leefklimaat. 

Daarom is voor no.27 ook een acceptabel woon- en leef klimaat voor wat betreft de 

nieuwe woonfunctie aanwezig. Ten opzichte van het achter gelegen agrarisch bedrijf 

wordt de afstand wel kleiner. Zoals aangegeven, gaat het hier om een zeer extensief 

bedrijf.  

Om die reden kan een kleinere afstand worden toegestaan. Opgemerkt wordt wel dat 

bij de definitieve uitwerking aan de nodige details aandacht zal moeten worden be-

steed, gelet op de monumentenstatus. Onder andere is behoud van de dakramen 

Impressie nieuwe situatie 
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noodzakelijk of anders een soortgelijke bij voorkeur (giet) ijzeren dakraam. Voor het 

bestemmingsplan volstaat te constateren dat hier aan kan worden voldaan. 

 

Omdat het gaat om herbestemming van een bestaand pand, is geen sprake van strijd 

met provinciaal beleid. Net als bij Achthovenerweg 13/15 betreft het een ontwikkeling 

die als ‘inpassen’ valt te kenschetsen, gelet op de geringe ruimtelijke impact.ie hier-

voor de overwegingen die gemaakt zij bij Achthovenerweg 13. 

  

Achthovenerweg 58a 

Ter plaatse is een woning aanwezig van relatief geringe omvang. Eigenaar heeft het 

plan opgevat de woning te vergroten waarmee het woongenot vergroot kan worden.  

De woning bestaat nu uit een bouwlaag met een kap. In de nieuwe situatie wordt rich-

ting het westen uitgebreid met een vorm zoals die in dit gebied ook wel bij landhuizen 

wordt aangetroffen; met een plat afgedekte kap. Deze is kleiner qua hoogte dan het 

bestaande zadeldak, zodat eronder een halve bouwlaag mogelijk is. De hoogte van de 

nieuwe kap sluit wel aan op het bestaande zadeldak. De uitbreiding krijgt traditionele 

en zorgvuldige raampartijen met evenwichtige roede-indeling. Er worden enkele archi-

tectonische verfraaiingen toegevoegd zoals een trasraam. Gelet op de schaal van an-

dere woningen in het buitengebied, kan aan dit verzoek gehoor worden gegeven. De 

vergroting zal verder vanaf de straat niet of nauwelijks zichtbaar zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaande situatie 
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Wel valt de ingeklemde ligging van de woning ten opzichte van een ernaast gelegen 

agrarisch bedrijf op. De woning heeft ooit tot het agrarisch bedrijf gehoord, maar een 

bedrijfswoning is reeds op het bedrijfsperceel aanwezig; een tweede bedrijfswoning is 

niet noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Het perceel is inmiddels kadastraal afge-

splitst. Volgens het vigerende bestemmingsplan is reeds een zelfstandige woning toe-

gestaan. De planologische afwijking behelst dus slechts vergroting van de woning 

(hoofdgebouw). Het is daarbij wel zaak dat voldoende afstand tot het aanwezige 

naastgelegen bedrijf wordt gegarandeerd en er een open zicht vanaf de straat op de 

woning (en omgekeerd) aanwezig blijft. Eén van de belangrijkste dragers van Leider-

dorp is voorts de Oude Rijn (met jaagpad). Het is van belang dat de openheid tussen 

de Oude Rijn (als onderdeel van de historische structuur) en de polder als belangrijke 

identiteitsdrager van Leiderdorp gegarandeerd wordt. Om deze reden wordt het agra-

risch bouwvlak verkleind en rondom de woning worden gronden aangewezen als Tuin 

om een verdere goede inpassing van het erf in relatie tot de omgeving te borgen. Zie 

navolgende afbeelding. 

 

 

 

Nieuwe situatie 
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Vergroting betekent geen toevoeging van milieugevoelige functies, zodat een nadere 

toets aan milieu- en omgevingsaspecten achterwege kan blijven. Er worden voorts 

geen gebouwen gesloopt of bomen gekapt. Verder is ter plaatse geen archeologische 

verwachtingswaarde aanwezig en het gaat niet om cultuurhistorisch waardevolle be-

bouwing. Er zijn derhalve geen belemmeringen. Sterker nog, door verkleining van het 

bouwvlak kan de situatie verbeteren, aangezien thans geen nieuwe gebouwen direct 

grenzend aan de woning kunnen worden gebouwd, hetgeen in de huidige situatie wel 

kan. Bovendien levert de grotere woning een beter toekomstperspectief op omdat de 

uitbreiding aansluit bij de ruimtebehoefte van de huidige bewoners. Men is daardoor 

ook eerder bereid in het bestaande deel van de woning te investeren in het onder-

houd, maar ook bijvoorbeeld in het aanbrengen van een betere isolatie, waardoor 

eventuele geluid- en geurhinder van omliggende (agrarische) bedrijven zou kunnen 

worden voorkomen of verminderd. Net als bij Achthovenerweg 13/15 betreft het een 

ontwikkeling die als ‘inpassen’ valt te kenschetsen, gelet op de geringe ruimtelijke im-

pact. 

 

Achthovenerweg 49 

Zoals aangegeven, betreft dit landgoed Agthoven. Dit monumentale complex is van 

grote cultuurhistorische waarde. Het is één van de oorspronkelijke hoven waar de pol-

der haar naam aan ontleent.  

 

De hofstede Agthoven heeft een rijk verleden. Het werd al in 1413 vernoemd als de 

hofstede Agthoven, en in 1423 als de woninghe Agthoven. In 1393 werd dit land 

Achtehoven door de Domproost van Utrecht verleend aan de ridder Jacob van Rijs-

oord, omschreven als ‘die hoffstede tot achthoeven’ met 32 morgen land. De familie 

van Rijsoord is de vermoedelijke stichter van het complex. Families als Van der Does, 

Matenesse en Van Assendelft, bezitters van het nabijgelegen Ter Does, hielden het in 

leen. In de 17
e
 en 18

e
 eeuw werd de agrarische functie van de hofstede uitgebreid met 

een steenbakkerij en een kalkbranderij. Pieter Lelyveld III bracht het bedrijf tot grote 

bloei. Rond 1745 werd Agthoven verbouwd tot buitenplaats met formele tuinaanleg, 

vijver en koepel, naar ontwerp van tuinarchitect Witboom. De agrarische functie bleef 

gehandhaafd. Een landkaart uit 1746 toont een L-vormige plattegrond: het herenhuis 

met daarachter de boerderij. Burgemeester P.F. Hubrecht liet het herenhuis in 1845 

met een verdieping verhogen. In 1880 leidde hoge beheerskosten echter alweer tot 

sloop. Slechts de opkamer met onderliggende kelder, uitgevoerd met een 15de-eeuws 

gewelf, bleven gespaard. Tussen 1980 en 1990 is dit paviljoenachtige restant geres-

taureerd door de huidige eigenaar, die in de boerderij een dierenverzorgingscentrum 

vestigde. Het terrein kreeg een nieuw toegangshek naar 19de-eeuws voorbeeld. De 

hekvleugels bestaan uit strak spijlenwerk met een zich herhalend siermotief aan de 

bovenzijden. De ruimte tussen de stijlen is gevuld met spijlenwerk gelijk aan de hek-

vleugels. Aan de bovenzijde is de naam ‘agt-hoven’ aangebracht met een eenvoudige 

decoratieve bekroning. Opmerkelijk aan het hek zijn de zijstukken die werden aange-

bracht om over klimmen te bemoeilijken, maar deze functie ging verloren omdat het 

hek niet meer op een dam staat. Deze zijstukken, uitgevoerd in empire-trant, doen 

veronderstellen dat het hek uit het begin van de 19de eeuw dateert. Op de zijstukken 

zijn puntige en grillige decoratieve elementen geplaatst, waarvan de vormen ontleend 

lijken aan florale motieven. 

 

In het koetshuis bevindt zich nog een balk met de vermelding van het jaar 1645. 

In deze hofstede moet in 1550 Cornelis Cornelisz van Poelgeest geboren zijn. Na in  
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1579 zijn ambt als schout van Leiderdorp te hebben neergelegd, noemt hij zich vanaf 

1580 Cornelis Cornelisz van Achthoven. De huidige bebouwing bestaat naast het he-

renhuis uit een boerderij en enkele gebouwen uit de 19e eeuw. De boerderij heeft een 

langwerpige vorm en is gebouwd in de voor dit gebied kenmerkende stijl, met rieten 

dak. De gebouwen zijn goed onderhouden en bevatten tal van decoratieve elementen, 

met name in het metselwerk; in combinatie met het (soms weelderige groen) en de 

nette tuinaanleg maakt het complex een waardige, verzorgde indruk.  

 

 

Eigenaar runt ter plaatse een dierenpension en kon met de opbrengsten die gege-

neerd werden uit dit bedrijf het complex onderhouden. Voorzien wordt echter dat het 

gebruik binnen de planperiode gestaakt zal worden. Het is niet goed voorstelbaar hoe 

hier opnieuw een dierenpensioen kan komen, dan wel een maatschappelijke functie. 

Niet alleen de overnamekosten hiervoor waarschijnlijk te hoog (een startend bedrijf zal 

daarom eerder naar een andere, goedkopere locatie uitwijken), maatschappelijke in-

richtingen stellen vaak locatiespecifieke eisen waar het landgoed niet of niet geheel 

aan kan voldoen. Er is daarom verzocht een wijzigingsbevoegdheid op te nemen naar 

Wonen, met een maximum aantal van 4, in de bestaande panden. Er zijn al 2 dienst-

woningen aanwezig. De omschakeling van een bedrijfswoning naar burgerwoning 

heeft geen ruimtelijke impact en kan daarom via de wijzigingsbevoegdheid worden 

toegestaan. Het absorptievermogen van het complex is zodanig, dat nog twee wonin-

gen met een fatsoenlijke inhoud mogelijk zijn. Op navolgende afbeelding is dit aange-

geven. De gebouwen 1 en 2 zijn de bestaande dienstwoningen; de onderdelen 3 en 4 

komen tevens in aanmerking om als burgerwoning geschikt te maken. Omdat het om 

bestaande panden gaat en het doel is een waardevol cultuurhistorisch landgoed blij-

vend te kunnen onderhouden, kan de wijzigingsbevoegdheid daarom worden opge-

nomen. Het is daarbij wel van belang dat het erf niet ‘versplinterd’ raakt door vier ver-

schillende erven, met erfscheidingen, schuurtjes, e.d.. Het wordt daarom niet 

toegestaan aanvullende gebouwen te realiseren, ook niet vergunningsvrij. De be-

staande bebouwing biedt voldoende ruimte voor zowel het wonen als daaraan diensti-

ge gebouwen (voor opslag, berging, etc.). De plicht tot goed onderhoud en behoud 

van samenhang van bebouwing en beplanting op het perceel vloeit voort uit de aan-

wijzing van het landgoed o.v.v. Natuurschoonwet. De titel voor vier woningen creëert 

Vooraanzicht landgoed Agthoven 
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een planologische basis waarmee inkomsten gegeneerd kunnen worden zodat vol-

daan kan worden aan de eisen die de Natuurschoonwet aan landgoederen stelt. 

 

Het complex gaat enigszins verholen achter de rijke, weelderige beplanting. Het com-

plex vormt als het ware een eiland in het plangebied. De afstand tot andere functies is 

aanzienlijk. De dichtstbijzijnde (agrarisch) bedrijf bevindt zich op ca. 100 m. Om die 

reden wordt geconcludeerd dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ontwikkeling past bovendien binnen provinciaal beleid. Een belangrijke component 

is dat herbestemmen van bestaande bebouwing is toegestaan zolang er geen belan-

gen van (agrarische) bedrijven door ontstaan: er is sprake van “inpassen”. Dat bete-

kent dat het gaat om een ‘gebiedseigen’ ontwikkeling, passend bij de schaal en de 

maat van de bestaande kenmerken van een gebied. Zie ook eerder, onder Achthove-

nerweg 13-15. Dit initiatief is ook als ‘inpassen’ te kenmerken. 

 

Achthovenerweg 54 

Aan de Achthovenerweg 54 is een voormalige boerderij gelegen. De agrarische activi-

teiten zijn in 2007 gestaakt; sindsdien wordt er gewoond. Het pand blijkt echter te 

groot om goed door één huishouden te kunnen worden onderhouden. Dit verschijnsel 

doet zich meer voor bij grote monumentale agrarische complexen. Verzocht is om de 

mogelijkheid op te nemen de woning te splitsen in twee wooneenheden. Het complex 

bestaat uit twee onderscheidenlijke onderdelen, het voorhuis en de daartegen ge-

bouwde stal. Deze vorm is niet ongebruikelijk voor deze regio. Stal en woning vormde 

als het ware één geheel, zodat er eenvoudig toezicht gehouden kon worden op het 

vee. Het gebouw is fraai vormgegeven, met getoogde rollagen, een speklaag en een 

rigide roede-indeling van de ramen. Achter het gebouw staat een hooimijt. 

Het is van belang dat het geheel op een adequate wijze onderhouden wordt. Het agra-

risch verleden kan afgelezen worden aan dit pand, dat op een zichtbare ‘bocht’ aan de 

Achthovenerweg staat. De ligging aan de Oude Rijn, met het slechts het jaagpad als 

afscheiding, maakt de locatie tot een fraaie woonplek. 

Luchtfoto terrein met voorstel voor vier woningen 
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Het bouwkundige en architectonische verschil tussen voorhuis en stal wordt aange-

grepen om hier ook de scheidslijn tussen de twee woningen te leggen. Op navolgende 

situatieschets is te zien hoe de nieuwe indeling kan worden. De voorste woning heeft 

dan een footprint van ca. 110 m
2
 en voor de achterste woning is dat ca. 180 m

2
. Dit 

zijn courante maten. Een aanbouw aan de stal kan voor opslag en bergingsdoeleind-

ein worden aangewend. Er komt dus geen bebouwing bij, hetgeen zich overigens ook 

niet goed zou voegen op het perceel. Het is van belang dat de boerderij prominent in 

het zicht blijft en de verdichting op het terrein niet toeneemt. Daar is met het plan geen 

sprake van. 

 

Op relatief korte afstand (gerekend wordt vanaf de gevel van de woning tot de rand 

van een bouwvlak van een agrarisch perceel), zijn enkele agrarische bedrijven aan-

wezig. De meest nabije betreft een bouwvlak voor een ‘losstaande’ schuur, op ca. 42 

m.  

Zij –en vooraanzicht Achthovenerweg 54 

Nabij gelegen schuur 
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Dit is minder dan de aanbevolen afstand van 50 m voor veehouderijen, die volgens de 

VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering tot woningen zou moeten aangehouden. 

Echter, ter plaatse is reeds een woning aanwezig: het gehele pand mag voor wonen 

gebruikt worden, zodat verondersteld mag worden dat ter plaatse sprake is van een 

acceptabel woon- en leefklimaat. De enkele splitsing van het pand voor twee huishou-

dens maakt dat niet anders. Het agrarisch bedrijf dat het dichts bij ligt, betreft overi-

gens niet meer dan een ietwat verouderde, kleinschalige schuur (zie foto navolgende 

pagina). Hier vinden geen intensieve agrarische activiteiten plaats, noch is dit moge-

lijk, omdat de schuur zeer strak bestemd is qua footprint en goot- en bouwhoogte. Vee 

stallen is hier eigenlijk niet mogelijk, gelet op de dierenwelzijnsvoorschriften. Boven-

dien wordt de schuur gesaneerd als onderdeel van een ruimtelijke maatregel ter com-

pensatie van de vergroting van het bouwvlak op Achthovenerweg 49c. Een bouwvlak 

voor deze schuur is dus niet opgenomen. Er kan daarom gemotiveerd worden afge-

weken van de richtafstanden. Het bedrijf ten oosten daarvan is wel een volwaardig 

bedrijf, doch dit bevindt zich op ca. 88 m (de stallen liggen nog verder: het is redelijk 

dit in de overweging te betrekken daar op het voorterrein in praktische zin geen vee-

stallen gebouwd kunnen worden omdat dan het terrein er achter dan niet meer bereikt 

kan worden). Ook worden, gelet op bovenstaande, de agrarische bedrijven gelet 

hierop niet belemmerd in hun bedrijfsvoering.  
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De ontwikkeling past bovendien binnen provinciaal beleid. Een belangrijke component 

is dat herbestemmen van bestaande bebouwing is toegestaan zolang er geen belan-

gen van (agrarische) bedrijven door ontstaan: er is sprake van “inpassen”. Dat bete-

kent dat het gaat om een ‘gebiedseigen’ ontwikkeling, passend bij de schaal en de 

maat van de bestaande kenmerken van een gebied. Zie ook eerder, onder Achthove-

nerweg 13-15. Dit initiatief is ook als ‘inpassen’ te kenmerken. 
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3 Beleidskader 

3.1 Algemeen 

Aan ieder bestemmingsplan ligt een aantal uitgangspunten ten grondslag ten aanzien 

van de inrichting van de omgeving. Deze uitgangspunten vinden hun grondslag in al-

gemeen (gemeentelijk) beleid. Ook is er beleid op deelaspecten ten aanzien van bijv. 

wonen, detailhandel, groen, welzijn etc. dat voor een ruimtelijk plan als het bestem-

mingsplan van belang is. Dit gemeentelijk beleid ten aanzien van de inrichting van het 

gemeentelijk gebied, heeft gestalte gekregen mede op grond van ruimtelijk beleid van 

hogere overheden, zoals het rijk en de provincie. Ook het beleid van het Hoogheem-

raadschap ten aanzien van waterbeheer en veiligheid speelt een rol.  

 

Provinciaal en gemeentelijk beleid en het beleid van het hoogheemraadschap zijn ie-

der op hun beurt weer een vertaling van de meer abstracte regie op nationaal niveau, 

het rijksbeleid. Rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid, worden hierna kort uiteengezet. 

Het gemeentelijk beleid, dat de achterliggende gedachte van het bestemmingsplan 

vormt, komt daarna aan de orde. Het beleid van hoogheemraadschap en gemeente 

met betrekking tot het aspect water is in een separate paragraaf in hoofdstuk 4 opge-

nomen, als onderdeel van de watertoets. 

3.2 Rijksbeleid 

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

Deze visie heeft als doel een concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig Nederland tot 

en in 2040 te realiseren en is in 2012 vastgesteld. De visie is vernieuwend in de zin 

dat ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur sterker dan voorheen met elkaar ver-

bonden worden. De structuurvisie vervangt dan ook (onder meer) zowel de structuur-

visie Randstad 2040 en de Nota Ruimte als bijvoorbeeld de Nota Mobiliteit. De SVIR 

is op 22 november 2011 onder aanvaarding van een aantal moties door de Tweede 

Kamer vastgesteld en is op 13 maart 2012 in werking getreden. 

De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange 

termijn (2028):  

1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van 

de ruimtelijk-economisch structuur van Nederland;  

2. Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 

waarbij de gebruiker voorop staat;  

3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke 

en cultuurhistorische waarden behouden zijn.  

 

Richting 2040 worden ambities geformuleerd: rijksinvesteringen zijn in dit verband 

slechts een van de instrumenten die worden ingezet. De huidige financiële rijkskaders 

(begroting) zijn randvoorwaardelijk voor de concrete invulling van de rijksambities. 

 

Bij de uitwerking van de doelstellingen worden “nationale belangen” onderscheidden 

(13 in totaal). Voor de verwezenlijking c.q. behartiging van deze belangen worden 

rijksinstrumenten ingezet.  
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Voor het overige kan de sturingsfilosofie van de visie als decentraal worden omschre-

ven waarbij de ruimtelijke ordening zoveel mogelijk naar provincies en gemeenten 

wordt gebracht. Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschappen laat 

het Rijk bijvoorbeeld over aan de provincies en gemeenten (Het Rijk benoemt nog 

rijksdoelstellingen gericht op een goed werkende woningmarkt voor heel Nederland. 

Alleen in de stedelijke regio’s rond de mainports zoals Amsterdam c.a. en Rotterdam 

c.a. zal het Rijk afspraken maken met decentrale overheden over de programmering 

van verstedelijking). 

 

De volgende nationale belangen worden benoemd: 

 

− Nationaal belang 1: een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in 

de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren;  

− Nationaal belang 2: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoor-

ziening en de energietransitie;  

− Nationaal belang 3: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) 

stoffen via buisleidingen;  

− Nationaal belang 4: Efficiënt gebruik van de ondergrond;  

− Nationaal belang 5: Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen 

rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandver-

bindingen;  

− Nationaal belang 6: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobili-

teitssysteem van weg, spoor en vaarweg;  

− Nationaal belang 7: Het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, spoor 

en vaarwegen om het functioneren van de netwerken te waarborgen;  

− Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en 

bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 

− Nationaal belang 9: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoor-

ziening en klimaatbestendige stedelijke (her) ontwikkeling;  

− Nationaal belang 10: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale 

unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten;  

− Nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het over-

leven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten;  

− Nationaal belang 12: Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;  

− Nationaal belang 13: Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij 

alle ruimtelijke plannen.  

 

Het laatste belang, zorgvuldige afweging, is verankerd in het Besluit ruimtelijke orde-

ning. De regeling komt er op neer dat van bepaalde ontwikkelingen nut en noodzaak 

dient te worden aangetoond. Dit wordt ook wel de duurzaamheids- of SERladder ge-

noemd. De “SER” ladder zoals die thans ook geldt voor bijvoorbeeld de vestiging van 

bedrijventerreinen wordt ook van toepassing op projecten die voorzien in binnenstede-

lijke en buitenstedelijke woningbouw. De SERladder is een procesvereiste en is 

stapsgewijs als volgt opgebouwd: 
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De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling moge-

lijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

actuele regionale behoefte; 

b indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actu-

ele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het 

bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door be-

nutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anders-

zins, en; 

c indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikke-

ling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaats-

vinden, 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. 

 

Het doel van de ladder is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale 

benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Nieuw te realiseren stedelijke ontwik-

kelingen moeten worden gemotiveerd met behulp van een drietal opeenvolgende 

stappen (treden). Hierbij is het volgende stroomschema van toepassing. 

 

 

 

Als hulpmiddel voor de toepassing van het stroomschema is door het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu de Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking opge-

steld. Uit de handreiking blijkt dat toepassing van de ladder verplicht is voor opgaven, 

die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. 

Wat onder stedelijke ontwikkeling wordt verstaan is in het Bro opgenomen. Een stede-

lijke ontwikkeling is volgens het besluit ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijven-

terrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of ande-

re stedelijke voorzieningen’. In dit bestemmingsplan worden geen (nieuwe) 

ontwikkelingen mogelijk gemaakt die als stedelijke voorziening aangemerkt kunnen 

worden. Wel is de planologische mogelijkheid opgenomen een fiets-en voetpad te rea-

liseren nabij de Ruigekade alsook een 380 kV verbinding. Hiervoor is echter al een 

planologische procedure doorlopen (voor de Ruigekade loopt een separate procedure 
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parallel aan dit bestemmingsplan). De andere in paragraaf 2.10 betreffen inpandige 

gebruikswijzigingen waar een zeer beperkte ruimtelijke impact van uitgaat. Uit juris-

prudentie blijkt dat de enkele functiewijziging van bestaande panden niet wordt gezien 

als stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6, 2
e
 lid Bro. Zie bijvoorbeeld 

201310814/1/R1: (..)In deze situatie is geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwik-

keling als bedoeld in het Bro, aangezien de bebouwing reeds aanwezig is en er geen 

nieuw beslag op de ruimte plaatsvindt.  

 

Van belang daarbij is dat het plan naar het oordeel van de Afdeling slechts is gericht 

op een verruiming van de gebruiksmogelijkheden. De plantoelichting behoefde niet te 

voldoen aan de voorwaarden in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro.(..). Ook uit-

spraak 201310555/1/A1 heeft deze strekking. Dit oordeel is ook logisch: de Ladder is 

er immers op gericht leegstand in bestaande panden te voorkomen. Om deze reden 

kan een nadere toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking achterwege blij-

ven.  

3.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 2012) 

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt 

aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten wor-

den ingezet. Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project 

Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en wad-

dengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke uni-

versele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buislei-

dingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire 

waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).  

 

De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze 

bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkhe-

den op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstel-

ling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat 

van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten 

doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend be-

doeld en worden geacht direct of indirect, d.w.z. door tussenkomst van de provincie, 

door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling 

van bestemmingsplannen.  

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende uitspraken. Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, 

bij de Ecologische Hoofdstructuur (de artikelen worden later aan het Barro toege-

voegd) en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde is gekozen voor in-

directe doorwerking via provinciaal medebewind. Voor één onderwerp geregeld in dit 

besluit, voorziet het besluit niet in de (definitieve) begrenzing. Dit betreft de EHS. Ten 

aanzien van deze begrenzing is bepaald dat de provincies die grenzen (nader) bepa-

len. 

 

Huidige Status 

Een deel van het Barro is gebaseerd is op eerdere pkb’s en beleidsnota’s die in de 

SVIR worden herbevestigd. Deze onderdelen zijn op 30 december 2011 in werking 

getreden. 



SAB 35  

 

Het betreft de volgende onderdelen: 

 Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 

 Kustfundament; 

 Grote rivieren; 

 Waddenzee en waddengebied; 

 Defensie; 

 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 

Op 28 augustus 2012 is het besluit aangevuld met voorschriften voor de andere be-

leidskaders uit de SVIR, het Nationaal Waterplan en het Derde Structuurschema Elek-

triciteitsvoorziening. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 

 Rijksvaarwegen; 

 Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 

 Elektriciteitsvoorziening; 

 Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 

 Ecologische hoofdstructuur; 

 Primaire waterkeringen buiten het kustfundament, en 

 IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte). 

 

Beoordeling en conclusie 

De volgende bepalingen zijn relevant voor het plangebied. Een deel van het plange-

bied is aanwezen als Romeinse Limes. De Romeinse Limes is aangewezen als Erf-

goed van Universele waarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van belang is de unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven voormalige (mi-

litaire) grens van het Romeinse Rijk. De Limes ligt langs de toenmalige loop van de 

Rijn met archeologische overblijfselen uit de periode 0 tot 400 na Chr. bestaande uit:  

 forten (castella), burgerlijke nederzettingen (kampdorpen/vici) en grafvelden; 

 militaire infrastructuur, bestaande uit wegen, waterwerken en wachttorens; 

 scheepswrakken. 

Bij verordening werken de desbetreffende provinciale staten de begrenzing van de 

erfgoederen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, geometrisch nader uit. 

 

Tevens liggen delen van het plangebied binnen de ecologische hoofdstructuur. De 

begrenzing hiervan vindt plaats via provinciale verordeningen. Bij provinciale verorde-

ning worden vervolgens regels gesteld die bewerkstelligen dat een bestemmingsplan 

Romeinse Limes, kaart 9 Barro 
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geen activiteiten mogelijk maken ten opzichte van het ten tijde van inwerkingtreding 

van de verordening geldende bestemmingsplan, die per saldo leiden tot een signifi-

cante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante 

vermindering van de oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang tussen die 

gebieden, tenzij: 

a er sprake is van een groot openbaar belang, 

b er geen reële alternatieven zijn, en 

c de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en 

samenhang worden beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden ge-

compenseerd. 

 

Zie verder onder provinciaal beleid. 

3.2.3 Tracébesluit (A4, 2009) 

Op 17 mei 2009 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat het Tracébesluit Burger-

veen-Leiden 2009, gedeelte Leiderdorp-Leiden vastgesteld. Het eerdere Tracébesluit 

is op 25 juli 2007 vernietigd door de Raad van State, wegens onvoldoende onderzoek 

naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit. 

 

De A4 is één van de hoofdverbindingsassen uit de Nota Mobiliteit en heeft een zeer 

belangrijke functie voor zowel het nationale als het internationale verkeer. De A4 is 

voorts een belangrijke wegverbinding tussen Amsterdam, Leiden en Den Haag.  

Alleen het deel van de Dwarswatering in de gemeente Leiderdorp tot en met de aan-

sluiting Leiden in de gemeenten Leiden en Zoeterwoude bestond uit 2x2 rijstroken 

maar is omgevormd naar 2x3 rijstroken. De capaciteit van dit traject was te klein. Dit 

had negatieve gevolgen voor de doorstroming en de verkeersveiligheid. Bijna dage-

lijks stonden er tijdens de ochtend- en avondspits files en de problemen zullen door de 

groei van het wegverkeer en de openstelling van de verbreding van de A4 tussen 

Roelofarendsveen en de aansluiting Nieuw Vennep (N207) in 2011 nog verder toe-

nemen indien niet was ingegrepen. 

 

Zonder maatregelen is rond 2020 sprake van een volledig overbelast wegdeel met 

een zeer slechte verkeersafwikkeling. Om deze reden heeft de Minister een Tracébe-

sluit vastgesteld waarmee het mogelijk werd dit deel te wijzigen. Tussen A4 km 29,8 

en de Stationsingel (gemeente Leiden, nabij A4-km 32,6 op tracékaart 4) bestaat de 

wijziging uit de verbreding van de weg van 2x2 naar 2x3 rijstroken.  

Tussen de Stationsingel en km 36,2 bestaat de wijziging uit de aanleg van een stelsel 

van 1 hoofdrijbaan en 1 parallelrijbaan per rijrichting. Tussen de Kalkpolder in Leider-

dorp en de nieuwe woonwijk Roomburg in Leiden zal de A4 verdiept worden aange-

legd. De A4 kruist de Oude Rijn met een aquaduct. Met deze verbreding zijn de twee 

“flessenhalzen” in de A4 bij Hoogmade en Zoeterwoude verdwenen waardoor de 

doorstroming sterk is verbeterd. Ter plaatse van het oude dorp is de A4 verdiept aan-

gelegd met luifels, een tunnelbak en middenbermscherm. 

 

De rijksweg A4 die halverwege de jaren vijftig is aangelegd - snijdt Leiderdorp in 

tweeën en vormt door de verhoogde ligging ten opzichte van het dorp heel letterlijk 

een barrière tussen Oranjewijk en Kerkwijk zuid. De wegverbreding zal gevolgen heb-

ben voor de omliggende functies. Langs beide zijden van de A4 bevindt zich momen-
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teel een brede groenstrook, bestaande uit gras, struikgewas en bomen waaraan ter 

hoogte van het plangebied woningen zijn gesitueerd.  

 

Bij de berekeningen van de milieu-aspecten zoals geluid, luchtkwaliteit en externe vei-

ligheid is de omliggende bebouwing (o.a. in het landelijk gebied) reeds opgenomen. 

geconcludeerd is dat er een aanvaardbaar niveau is wat betreft voornoemde aspec-

ten. 

 

Conclusie rijksbeleid 

Er zijn geen rijksbelangen in het geding. Het plan is in overeenstemming met het rijks-

beleid. 

3.3 Provinciaal beleid 

3.3.1 Visie Ruimte en Mobiliteit (2014) 

In de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit, vastgesteld door de provincie Zuid-Holland op 

9 juli 2014, geeft de provincie Zuid-Holland in één integraal document haar visie op 

het ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid. Dat beide thema's integraal worden behan-

deld is juist in deze provincie belangrijk aangezien hier de ruimtelijke ontwikkeling en 

de mobiliteitsontwikkeling sterk met elkaar samenhangen, met haar internationale 

economische complexen, hoge verstedelijkingsgraad en open landschappen. 

 

 

Vier rode draden 

De Visie Ruimte en Mobiliteit biedt geen vastomlijnd ruimtelijk eindbeeld, maar wel 

een perspectief voor de gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel. Vier rode 

draden geven richting aan de gewenste ontwikkeling en het handelen van de provin-

cie: 

1. beter benutten en opwaarderen van wat er is, 

2. vergroten van de agglomeratiekracht, 

Uitsnede Kaart ruimtelijke structuur 
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3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, 

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

Bij onderhavig plan zijn met name belang 1, 2 en 3 van belang. 

 

1. Beter benutten en opwaarderen 

De provincie Zuid-Holland wil de groei van de bevolking, de mobiliteit en de economi-

sche activiteit hoofdzakelijk opvangen in de bestaande netwerken en bebouwde ge-

bieden. De infrastructuur biedt, hoewel druk bereden, nog veel kansen.  

Er staat in Zuid-Holland slechts nog een beperkt aantal toevoegingen op stapel in het 

infrastructuurnetwerk, vooral ontbrekende schakels. 

‘Beter benutten en opwaarderen’ betekent in het stedelijk gebied vooral verdichten, 

herstructureren en transformeren. Met de Visie Ruimte en Mobiliteit neemt de provin-

cie een aantal maatregelen waarmee het aanbod aan woningen beter aansluit op de 

vraag. De bestaande plancapaciteit wordt geactualiseerd. De provincie biedt samen-

werkende gemeenten ruimte om eigen keuzes te maken, maar stelt waar nodig ook 

grenzen.  

 
2. Vergroten agglomeratiekracht 

Het stedelijk gebied van Zuid-Holland ontwikkelt zich tot één agglomeratie met een in-

ternationaal sterke ligging. De drie grote economische complexen groeien naar elkaar 

toe, fysiek maar vooral in de vorm van samenwerkingsverbanden en wederzijdse ver-

sterking: de mainport Rotterdam, de vier greenports (Westland-Oostland, Duin- en 

Bollenstreek, Boskoop en Aalsmeer) en de kennis- en diensteneconomie die zich 

concentreert op de as tussen Leiden en Dordrecht. Onderhavig plangebied is hierbij 

gelegen in laatstgenoemde regio. 

Door verschillende organisaties in elkaars nabijheid te brengen, ontstaan clustervoor-

delen. De provincie draagt bij aan de ruimtelijke voorwaarden om de potentiële 

schaal- en clustervoordelen zo veel mogelijk te realiseren en te benutten. Er zijn hier-

voor in de eerste plaats uitstekende verbindingen: een goede inpassing in nationale, 

Europese en wereldwijde netwerken van goederen- en personenvervoer. In de tweede 

plaats is er een beleid voor nodig van concentratie en specialisatie, op locaties die ook 

onderling goed verbonden zijn. De provincie maakt daar afspraken over met haar re-

gionale partners. 

 

3. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit 

Karakteristiek voor Zuid-Holland is de combinatie van drie deltalandschappen: veen-, 

rivieren- en kustlandschappen. De provincie biedt de nodige flexibiliteit om ook in het 

buitengebied maatwerk en dynamiek mogelijk te maken. Tegelijk verschaft zij duide-

lijkheid over de soms kwetsbare kwaliteiten die de Zuid-Hollandse landschappen ma-

ken tot wat ze zijn, en keuzes die de provincie maakt om deze te beschermen. 

De Visie Ruimte en Mobiliteit bevat een nieuw handelingskader voor ruimtelijke kwali-

teit. Behoud én ontwikkeling van kwaliteiten staan hierin centraal. De systematiek 

biedt kansen voor nieuwe dynamiek in het landelijk gebied. 
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In het buitengebied zijn agrarische landschappen en natuurlandschappen veelal 

beeldbepalend. Dicht bij de stad vinden we een grote diversiteit aan verschillende na-

tuur- en cultuurlandschappen met bijbehorende (lint)bebouwing. Deze vormen de 

tweede laag.  

 

Ook in deze laag zijn de drie deltalandschappen terug te vinden: de zeekleipolders 

met omringende dijken in het rivierdeltalandschap, de bollenteelt en de landgoederen 

in het kustlandschap, en als derde het veenlandschap dat grotendeels is opgebouwd 

uit het uitgestrekte veenweidegebied met zijn langgerekte kavels en de droogmakerij-

en met hun kenmerkende rechthoekige structuur. Het zijn allemaal voorbeelden waar-

bij vanuit verschillende uitgangssituaties en in verschillende periodes het land zo goed 

mogelijk is ingericht voor het landbouwkundig gebruik. Ook in de toekomst blijft het 

agrarisch gebruik een belangrijke drager voor de ruimtelijke kwaliteit in het buitenge-

bied, en is er binnen de voorwaarden vanuit ruimtelijke kwaliteit ook ruimte voor ande-

re (economische) activiteiten. De combinatie van gebruikswaarde en belevingswaarde 

staat hier centraal. 

  

De essentie van het handelingskader is een drieslag in de aard van de ruimtelijke 

ontwikkeling en een drieslag in gebiedscategorieën. Naarmate de invloed van een 

ontwikkeling geringer is en de waarden in een gebied minder kwetsbaar of bijzonder 

zijn, is de bemoeienis van de provincie kleiner. Een voorgenomen initiatief wordt aan-

gemerkt als ‘inpassing’, ‘aanpassing’ of ‘transformatie’. De aansluiting bij de aard en 

de schaal van het landschap is bepalend: een ‘inpassing’ sluit erop aan, een ‘trans-

formatie’ verandert beide, een ‘aanpassing’ sluit wel bij de schaal maar niet bij de aard 

van het landschap aan of andersom. In principe staat het gemeenten vrij om inpassin-

gen in de groene ruimte toe te laten. Voor aanpassingen of transformaties is een posi-

tief kwaliteitsoordeel van de provincie nodig. 

Hierbij maakt ook de karakteristiek van de locatie uit. In delen van de groene ruimte is 

de flexibiliteit minder. In gebieden met een specifieke, bijzondere waarde wil de pro-

vincie ieder initiatief voor inpassing of aanpassing op zijn merites beoordelen en is 

transformatie bij voorbaat uitgesloten. 

Ondanks het nieuwe handelingskader voor ruimtelijke kwaliteit, zijn bouwprojecten uit 

landschappelijk oogpunt niet altijd een verrijking. Daarom heeft de provincie aan 

nieuwe, gebiedsvreemde ontwikkelingen de mogelijkheid van een maatschappelijke 

tegenprestatie verbonden. Wie zich een deel van het landschap toe-eigent voor een 

nieuw gebiedsvreemd gebruik, wordt gevraagd om dat te compenseren door een 

landschappelijke verbetering mogelijk te maken, bij voorkeur in het gebied zelf. 
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De volgende uitleg hoort bij de drie categorieën. 

1 Inpassing. Dit betreft een ‘gebiedseigen’ ontwikkeling, passend bij de schaal en 

de maat van de bestaande kenmerken van een gebied. Een voorbeeld hiervan 

is de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in het buitengebied of een woning in 

een lint. Bij inpassing veranderen bestaande structuren en kwaliteiten niet tot 

nauwelijks. De rol van de provincie is hier in principe beperkt, behalve in gebie-

den met topkwaliteit. 

2 Aanpassing. Dit betreft een gebiedsvreemde ontwikkeling van relatief beperkte 

omvang, of een (gebiedseigen dan wel gebiedsvreemde) ontwikkeling die niet 

past bij de schaal en maat van het landschap. Een voorbeeld is een beperkt 

aantal nieuwe woningen in het buitengebied, een nieuw landgoed, of de verbre-

ding van een provinciale weg. De rol van de provincie zal zich, afhankelijk van 

het type gebied en het type ontwikkeling, vooral richten op het toewerken naar 

een kwalitatief optimaal resultaat, zonodig inclusief een maatschappelijke te-

genprestatie. 

3 Transformatie. Bij transformatie gaat het om een verandering van een gebied 

van dusdanige aard en omvang dat er een nieuw landschap ontstaat.  

Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitleglocaties voor woningbouw en bedrijventer-

rein of de aanleg van grootschalige recreatiegebieden. Bij transformatie-

opgaven is bijna altijd een provinciaal doel of belang in het geding en zal de be-

trokkenheid van de provincie zich richten op een actieve behartiging van pro-

vinciale doelen, een kwalitatief optimaal resultaat inclusief een maatschappelij-

ke tegenprestatie.  

 

Het plangebied betreft het landelijk gebied. Bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen lan-

delijk gebied dient aandacht te zijn voor de kwaliteiten van het gebied. Onderhavig 

bestemmingsplan voorziet echter niet in grootschalige ontwikkelingen.  

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening hanteren gemeenten de “ladder voor 

duurzame verstedelijking” om de keuze voor en situering van nieuwe woon- en werk-

locaties te verantwoorden. De provincie bevordert de consequente toepassing van de 

ladder door deze op te nemen in de Verordening ruimte en daarbij een aantal begrip-

pen te verhelderen. Een van die begrippen is het “bestaand stads- en dorpsgebied” 

(BSD). De provincie verstaat daaronder: ‘het bestaand stedenbouwkundig stelsel van 

bebouwing, met inbegrip van daartoe bouwrijp gemaakte terreinen, ten behoeve van 

wonen, dienstverlening, bedrijvigheid (uitgezonderd glastuinbouw), detailhandel of ho-

reca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal-culturele voorzieningen, ste-

delijk groen en infrastructuur’. Volgens de ladder voor duurzame verstedelijking moet 

nieuwe stedelijke ontwikkeling primair plaatsvinden binnen het BSD. Diverse locaties 

in en nabij het stedelijk gebied zullen een andere functie krijgen die op die plek pas-

sender is, zowel vanuit behoefte als vanuit kwaliteit. 

 

Beoordeling en conclusie 

Onderhavig plangebied is niet gelegen binnen BSD (wanneer de definitie letterlijk 

wordt gelezen is de Achthovenerweg wel BSD, want het betreft een “stedenbouwkun-

dig samenhangend stelsel van bebouwing”: er wordt echter van uitgegaan dat dit een 

onhandige formulering betreft aangezien de Achthovenerweg overduidelijk ligt in het 

landelijk gebied).  
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In een kwaliteitskaart werkt de provincie uit welke ruimtelijke kwaliteiten per locatie 

aanwezig zijn. De provincie geeft richting en ruimte aan een optimale wisselwerking 

tussen ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedskwaliteit. Om te kunnen bepalen of een 

ontwikkeling past bij de gebiedskwaliteit, waardeert de provincie de kwaliteit van ge-

bieden in categorieën en onderscheidt ze ruimtelijke ontwikkelingen naar hun mate 

van impact op de omgeving. De kwaliteitskaart wordt in 4 lagen uitgewerkt: 

1. Laag van de ondergrond; 

2. Laag van de cultuur- en natuurlandschappen; 

3. Laag van de stedelijke occupatie; 

4. Laag van de beleving. 

 

Het plangebied betreft het landelijk gebied. Bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen lan-

delijk gebied dient aandacht te zijn voor de kwaliteiten van het gebied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ondergrond (laag1) betreft jonge zeeklei, veengebied en voor een strook langs de 

Oude Rijn oeverwal (bruin geblokt, zie navolgende afbeelding). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veencomplex 

Een groot deel van Zuid-Holland bestaat uit veengronden met een hoge waterstand. 

Het veen kent een geringe draagkracht. Binnen het veengebied is een aantal plekken 

waar in de ondergrond nog grote veenpakketten aanwezig zijn. Niet alleen zijn deze 

veenpakketten van bijzondere waarde, ook zijn deze gebieden zeer gevoelig voor bo-

demdaling. 

 

Uitsnede Visie Ruimte en Mobiliteit 

Uitsnede kwaliteitskaart laag 1 
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Richtpunten: 

 Ontwikkelingen in het veenlandschap dragen zorg voor behoud van het veen en 

zijn gericht op het beperken van de bodemdaling. 

 

Het plangebied ligt voorts binnen het cultuurlandschap veengebied (laag 2). Zie kaart 

voorgaande pagina. De structuur in de veengebieden is sterk bepaald door de rivieren 

en veenstromen, de op enige afstand daarvan aangelegde weteringen en andere ont-

ginningsbasissen. Loodrecht daarop staan de (regelmatige) verkavelingspatronen. Het 

landschap is tussen deze structuren weids met lange zichtlijnen. Andere kenmerken 

zijn de smalle kavels, vele sloten met hoog waterpeil en overwegend grasland als bo-

demgebruik. Het agrarisch gebruik overheerst.  

 

Belangrijke kenmerken van het veenweidegebied zijn het contrast tussen (meer ver-

dichte) hooggelegen boezems, linten en bovenlanden en het uitgestrekte, ingeklonken 

veen (open gebied). Veenstromen, dijken en kades vormen landschappelijke struc-

tuurdragers en begrenzen de (open) poldereenheden. Het gebruik richt zich op be-

houd van de maat van de poldereenheden, het verkavelingspatroon, de beplanting, de 

kades en dijken en de zichtbaarheid van water in de vorm van sloten, weteringen en 

boezems. Een duurzaam gebruik en eigenaarschap van het veen(weide)gebied is van 

belang. Het maken van nieuwe (agrarische) natuurlandschappen met een (extensie-

ve) recreatieve functie behoort daarbij tot de mogelijkheid. 

 

Richtpunten: 

 Bewaren diversiteit aan verkavelingspatronen. Lengtesloten zijn beeldbepalend en 

worden behouden; 

 Ontwikkelingen houden rekening met het behoud van kenmerkende landschaps-

elementen; 

 Ontwikkelingen dragen bij aan behoud van de maat en weidsheid van de polder-

eenheden; 

 Nieuwe bebouwing en bouwwerken worden geplaatst binnen de bestaande struc-

turen/ linten en niet in de veenweidepolders; 

 Nieuwe agrarische bedrijven liggen aan bestaande ruilverkavelingslinten of op een 

zeer goed bereikbare locatie voor zwaar verkeer. Ze vormen visuele eilanden in 

het veenweidelandschap door stevige, passende beplanting en een ligging op rui-

me afstand van elkaar. 

 

Het bestemmingsplan tast de loop van de verkavelings/waterpatronen (sloten) niet 

aan. Het zo kenmerkende patroon van smalle, langgerekte kavels, loodrecht op de 

ontginningsbasis (de Oude Rijn) blijft zodoende in stand. Verder wordt de openheid 

niet aangetast. 

 

Binnen de provincie is een aantal gebieden aangewezen waar een hogere bescher-

ming aan toekomt. Dit is juridisch verankerd in de Verordening Ruimte (zie navolgen-

de paragraaf). In dergelijke gebieden zijn ontwikkelingen mogelijk, maar vanwege de 

kwetsbaarheid zijn er extra voorwaarden van toepassing. De Achthovenerpolder is 

grotendeels aangewezen als belangrijk weidevogelgebied. Een verstoringscontour 

van enkele honderden meters gerekend vanaf de Achthovenerweg is er buiten ge-

houden. De in het plangebied aanwezige bebouwing valt zodoende nagenoeg geheel 

buiten het aanduidingsgebied. Dit zijn gebieden die zijn gelegen buiten de ecologische 
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hoofdstructuur, maar belangrijk vanwege de specifieke maatschappelijke verantwoor-

delijkheid voor deze karakteristieke en kwetsbare weidevogels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorts is geregeld dat wanneer voor zover een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in 

het eerste lid een significante aantasting tot gevolg heeft van de wezenlijke kenmer-

ken en waarden van belangrijke weidevogelgebieden, recreatiegebieden rond de stad, 

of karakteristieke landschapselementen, het provinciale compensatiebeleid zoals 

vastgelegd in de beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-

Holland (2013) van toepassing is.  

 

Ook op de belevingskaart (laag 4) komen delen van het plangebied voor, zie navol-

gende kaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze laag gaat over zorgvuldig omgaan met wat van waarde is in combinatie met het 

vergroten van de recreatieve gebruikswaarde van de provincie. Het betreft bijzondere 

plekken van cultuurhistorische waarde, maar gaat ook over het zorgdragen voor een 

recreatief toegankelijke provincie met een heldere groenstructuur als basis. De bijzon-

dere plekken worden gekoesterd. Het zijn unieke stukjes landschap die vertellen over 

de historie en ontwikkeling van de provincie en bijdragen aan de identiteit en toeristi-

sche kwaliteit. Zuid-Holland wordt gekenmerkt door een groot verschil tussen luwe en 

dynamische gebieden. Kwaliteiten als stilte en beleving van ruimte kenmerken de lu-

we gebieden en zijn belangrijke waardes. Het beleid is dan ook gericht op het behou-

Uitsnede kwaliteitskaart laag 4 

Belangrijk weidevogelgebied 
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den en versterken van het (belevings)contrast tussen het luwe buiten en de dynamiek 

van de stad.  

 

Op de belevingkaart is de Ruige Kade als fietsroute aangewezen en de historische 

molens als zodanig. In het zuidelijk deel valt een deel onder de Romeinse Limes. De 

buitenplaats aan de Achthovenerweg is aangewezen als historische buitenplaats; de 

oude Rijn en de Does als historische vaarweg en tot slot zijn er enkele lijnelementen 

als natuurgebied (donkergroen) of recreatiegebied (lichtgroen) aangewezen.  

 

Fiets- en wandelroutes 

Het netwerk van fiets- en wandelpaden en vaarwegen verbindt een verscheidenheid 

van stedelijke en landelijke gebieden, natuur- en recreatiegebieden en andere toeristi-

sche trekpleisters. Dit netwerk is bedoeld als ontsluiting, maar ook als middel om stad 

en landschap van Zuid-Holland te ervaren. Recreatieknooppunten in dit netwerk zijn 

de overstapplaatsen tussen verschillende vervoersmodaliteiten als auto, fiets of kano. 

Deze kunnen een toeristisch-recreatieve bestemming op zich zijn.  

Een samenhangend, gevarieerd en aantrekkelijk stelsel van gebieden en routes 

vraagt om het opheffen van barrièrewerking of het toevoegen van ontbrekende scha-

kels. De basis van een regionaal fijnmazig netwerk wordt gevormd door de langeaf-

standroutes aangevuld met stadlandverbindingen. 

Recreatieve ontwikkelingen (bij voorkeur rond knooppunten) worden gebaseerd op 

een regionale recreatieve uitwerking naar routes en bestemmingen (transferia, poor-

ten en toeristische overstappunten). Voor de uitbreiding van recreatieve voorzieningen 

wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van cultuurhistorisch erfgoed, maar kunnen ook 

nieuwe bijzondere locaties worden toegevoegd.  

Verbeteren van de recreatieve gebruikswaarde en belevingskwaliteit van de vaarnet-

werken kan door het toevoegen van nieuwe verbindingen of het wegnemen van ob-

stakels. Havens, aanlegplaatsen en dergelijke zijn onderdeel van het netwerk. 

 

Richtpunten: 

 Voorkomen van (nieuwe) obstakels en omwegen in het recreatief netwerk. 

 Recreatieve voorzieningen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan recreatieknoop-

punten in het recreatieve netwerk. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het 

cultuurhistorisch erfgoed of andere recreatief interessante locaties. 

 

Het bestemmingsplan werpt geen belemmeringen op ten aanzien van het realiseren 

van voornoemde richtpunten. 

 

Historische molens 

Historische molens zijn markante monumenten en blikvangers in het landschap, zowel 

in het stedelijk als het landelijk gebied. 

 

Richtpunt: 

Behouden en versterken van monumentale molens in hun omgeving als ensemble-

waarde. 

 

Het plan versterkt de belevingswaarde van de monumentale molens en beschermt het 

windrecht middels een molenbiotoop. Het plan voldoet hieraan. De historische molens 

kunnen eenvoudig bezocht worden.  
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Romeinse Limes 

De Limes is de aanduiding van de noordgrens van het voormalige Romeinse rijk, die 

zich in Europa uitstrekt van de Balkan tot in Engeland. In Nederland vormt de Rijn de 

noordgrens. In Zuid-Holland wordt de Limes gevormd door een zone langs de Oude 

Rijn, van de grens van Zuid-Holland met Utrecht tot aan de kust bij Katwijk, en door 

een zone langs het Rijn-Schiekanaal, vanaf Leiden naar Voorburg. De kernwaarden 

betreffen: verspreide, losse militaire complexen en infrastructuur (forten, wachttorens, 

militaire kampementen, havens, scheepswrakken en aanlegplaatsen); steden, graf-

velden en (water)infrastructuur die redelijkerwijs behoren tot de militaire centra; ver-

bindende structurerende elementen als de rivier (gereconstrueerde bedding van Be-

neden-, Kromme en Oude Rijn in de Romeinse tijd), de Limesweg en enkele andere 

stukken infrastructuur als het Kanaal van Corbulo en de weg tussen Nijmegen en Rijn. 

De Limes kan gebruikt worden als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkelingen bin-

nen deze zone, waar mogelijk door een koppeling te leggen met (nieuwe) recreatieve 

routes. 

 

Richtpunt: 

Ontwikkelingen dragen bij aan het behoud en de herkenbaarheid van de Limes en de 

elementen die daar deel van uitmaken.  

 

Gesteld kan worden dat onderhavig plan niet strijdig is met de beleidsdoelstellingen 

van de provincie aangezien er geen grootschalige (nieuwe) stedelijke ontwikkelingen 

plaatsvinden in het bestemmingsplan. 

 

Uitwerking in gebiedsprofielen 

Als uitwerking van deze kwaliteitskaart zijn gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit opge-

steld; het plangebied ligt in het gebiedsprofiel Hollandse Plassen. Een gebiedsprofiel 

is een verzameling en analyse van aspecten van ruimtelijke kwaliteit en biedt een 

handleiding om bij ontwikkelingen kwaliteiten te behouden of te versterken. De ambitie 

is dat elk project en elke ruimtelijke ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van de leef-

omgeving. Ontwikkelingen zijn daarmee een kans voor het realiseren van kwaliteit. 

 

In het gebiedsprofiel wordt net als in de structuurvisie waarde gehecht aan behoud 

van het veenweidegebied. Binnen dit gebied is het plangebied als strokenverkaveling 

getypeerd. 

 

Ten noorden van de Oude Rijn overheerst de opstrekkende, waaiervormige 

strokenverkaveling vanaf de Oude Rijn die als ontginningsbasis diende. De kavels 

steken ver het landschap in, doordat ontgonnen is met recht van ‘vrije opstrek’ 

zonder achtergrens. De ondergrond bestaat grotendeels uit rivierkleiafzettingen 

waardoor het geomorfologisch gezien ook onderdeel uitmaakt van het 

rivierenlandschap. 

 

Verre zichten worden zo ingekaderd door beplante kades of de achterkanten van be-

bouwingslinten. Kenmerk van deze gebieden is het contrast tussen de lager gelegen 

polders en de hoger gelegen boezem met kades. 
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Ambitie strokenverkaveling 

Handhaven en versterken van het specifieke karakter van de strokenverkaveling door 

bij ontwikkelingen rekening te houden met de volgende punten: 

 het instandhouden en beleefbaar houden van de bestaande lengtesloten en kavels 

behoud van dijken en kades; 

 instandhouden van het beeld van gebiedseigen groen en bebouwing; 

 bewaken van de weidsheid van het gebied als totaal en de lange zichten over de 

kavels in het bijzonder. Hoge opgaande beplanting of nieuwe bebouwing binnen dit 

gebied is niet wenselijk. (uitgezonderd linten en randen); 

 nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing (eventueel met verbrede nevenfunctie) ligt 

logisch in het lint (zie linten) en op de kavel en is omzoomd met beplanting pas-

send bij het veenweidelandschap; 

 behoud of versterken van het contrast tussen hoge boezemkade en lage polder als 

voorwaarde voor nieuwe ontwikkelingen aan de kades; 

 het bestaande verkavelingspatroon wordt gerespecteerd en waar mogelijk her-

steld. De lengtesloten zijn dermate beeldbepalend voor het veenweidegebied dat 

demping van sloten in principe niet mogelijk is. Alleen in uitzonderlijke gevallen, 

denk aan ontwikkelingen van zeer groot maatschappelijk belang, is dempen moge-

lijk. 

 

Dijk / oeverwal 

De oeverwallen en stroomruggronden van de oude Rijn liggen relatief hoog en 

fungeren nu nog steeds als dijken. Het opwerpen van dijken was daardoor niet 

of nauwelijks nodig. Deze oevergronden zijn sindsdien sterke structuurdragers 

van het gebied. Over een grote lengte zijn de jaagpaden langs de Oude Rijn nog 

aanwezig. 

 

Ambitie dijk /oeverwal Oude Rijn 

Bij ontwikkelingen aan de dijk zijn de volgende punten van belang: 

 Behoud of herstel van openbare oevers met -indien van toepassing- herstel van 

het jaagpad voor langzaam verkeer; 

 Zorgvuldig om gaan met de grote verscheidenheid aan cultuurhistorisch erfgoed. 

Dit erfgoed vormt een inspiratiebron bij nieuwe ontwikkelingen; 

 Monumentale industriële panden worden opgenomen in ontwikkellocaties; 

 Waar mogelijk en wenselijk blijft ‘riviergebonden’ bedrijvigheid gehandhaafd of 

wordt deze vernieuwd om een goede mix te krijgen tussen wonen en werken. 

 

Van belang zijn ook de oppervlaktewateren als structuurdrager en recreatieve struc-

tuur. Enkele ambities: de oevers van rivieren zouden openbaar toegankelijk moeten 

zijn om deze toegankelijk en beleefbaar te houden. de provinciale en historische 

vaarwegen krijgen de uitstraling van regionale landschappelijke dragers door een 
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doorgezette eenheid van inrichting van de oevers en begeleiden beplanting en door 

de vormgeving van kruisende infrastructuur. Er is zich op en vanaf het water. 

 

Als uitwerking van de belevingskaart uit de structuurvisie wordt in het gebiedsprofiel 

onder meer het volgende aangegeven (vrijetijdlandschap). 

Het plangebied is aanwezen als weidevogelgebied, provinciaal landschap; er zijn 

voorts lijnelementen (fietsroutes en vaarnetwerk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken vrijetijdslandschap 

In het vrijetijdslandschap draait het om de recreatieve beleving. Het gaat om een ver-

scheidenheid aan gebieden, verbindingen en bestemmingen. Het Hollands Plassen-

gebied heeft met zijn open landschap en plassen een aantal onderscheidende toeris-

tisch-recreatieve kernkwaliteiten. (Water-)recreanten en streekproducten (waaronder 

Boeren-Leidsche kaas en boter en snijtulpen) dragen bij aan de vitaliteit van de lokale 

economie. 

 

Ontwikkeling 

Op dit moment is er nog sprake van een klein en weinig samenhangend aanbod aan 

voorzieningen voor dag- en verblijfsrecreatie zoals pleisterplaatsen en bezoekpunten. 

Er wordt gewerkt aan het verbinden van diverse vaar-, wandel- en fietsroutenetwerken 

door middel van doorontwikkeling van toeristische overstappunten. Verbreding van 

wegen, nieuwe woonlocaties, maar ook bijvoorbeeld golfterreinen kunnen (nieuwe) 

obstakels in het recreatief netwerk vormen doordat recreatieve verbindingen niet ge-

noeg gewaarborgd worden.  

 

Ambitie Kwaliteitskaart 

 Ontwikkeling van het vrijetijdslandschap tot een samenhangend, gevarieerd, ver-

bindend en aantrekkelijk stelsel van gebieden en routes op de schaal van de pro-

vincie;  

 Ingezet moet worden op het aanleggen van ontbrekende schakels en verbeteren 

van het bestaande recreatieve netwerk;  

Uitsnede kaart vrijetijdlandschap  
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 Accenten voor nieuwe ontwikkelingen komen te liggen in de provinciale land-

schappen: toegankelijke en multifunctionele landschappen in de nabijheid van de 

stad met een hoge gebruiks- en belevingswaarde;  

 Sterke verbinding stad-land door een aansluitend routenetwerk voor fietsen, varen 

en wandelen. De lange-afstandroutes vormen de basis van een regionaal fijnmazig 

netwerk. Dit netwerk verbindt het Zuid-Hollandse vrijetijdslandschap met omlig-

gende provincies. Overige ambities zijn opgenomen in de verdere uitwerking. 

 

Fiets- en wandelroutes, lange afstand en lokaal 

De wandel- en fietsroutes zijn essentiële netwerken om stad en land te verbinden. 

De weidsheid van het land, de omkadering door dijken en de hoogteverschillen 

zijn goed te beleven door gebruik te maken van het ‘langzame’ netwerk zoals de 

Ruige Kade. Fietsknooppunten en verbindingen tussen plaatsen maken een verschei-

denheid aan routes mogelijk. De paden leiden over dijken, door de lage droogmakerij-

en en langs het water. Naast het hoofdfietspadennet zijn de lokale wegen ideale rou-

tes om het gebied te beleven. 

 

Ambitie fiets- en wandelroutes, lange afstand en lokaal 

Versterken van het fiets- en wandelnetwerk door: 

 Waar mogelijk uitbreiding van de stad-landverbindingen tussen woon- en buiten-

gebied; 

 Het benutten van de historische landschapsstructuur van kaden, dijken, jaag- en 

kerkepaden om een fijnmazig netwerk van (thema)routes tot stand te brengen voor 

fietsers, ruiters en wandelaars ten gunste van de beleving 2 uit Structuurvisie Bui-

tengebied Alpen aan de Rijn; 

 en waardering van het Hollands Plassengebied. Waar nodig voet- en fietsveren in-

zetten. Langs het routenetwerk kan het aanbod aan recreatieve voorzieningen 

worden uitgebreid;  

 Indien mogelijk vrachtverkeer en doorgaand autoverkeer beperken ten gunste van 

het fietsverkeer;  

 Limes; Beleefbaar maken van de limes door waar mogelijk een koppeling te leggen 

met recreatieve routes. Deze Romeinse verdedigingslinie kan een inspiratiebron 

zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze zone. Dit kan door verwijzingen in 

de inrichting, vormgeving geïnspireerd op de Romeinse tijd of door informatievoor-

ziening (zonder met teveel kunst en vliegwerk het onzichtbare zichtbaar te maken). 

 

Er is een bijzonder vaarnetwerk aanwezig met aanlegsteigers en jachthavens. De 

boezemwateren maken het mogelijk vrijwel het gehele veenweidegebied te bevaren. 

De historische binnenstad van Leiden en haar grachtenstelsel is door verschillende 

vaarroutes verbonden met het plassengebied. 

 

Ambitie vaarroutes 

Ontwikkelingen om en aan het vaarnetwerk van het Hollands Plassengebied houden 

rekening met de volgende punten: 

 gericht op het verbeteren van de recreatieve gebruikswaarde en belevingskwaliteit 

van de vaarnetwerken en waar mogelijk het herstellen van bestaande onbruikbare 

verbindingen en toevoegen van nieuwe verbindingen; 

 passend bij het karakter van het Hollands Plassengebied (boezemwatergang);  

 Havens, aanlegplaatsen en dergelijke zijn onderdeel van het netwerk en dienen op 

gepaste wijze te worden ingepast;  
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 Doorvaarbaarheid watergangen verbeteren en waar nodig verbindingen aanleggen 

om de eenheid en toegankelijkheid van het vaargebied te versterken. 
 

Weidevogelleefgebied 

De veenweiden moeten behouden blijven als aantrekkelijke broed- en foerageerge-

bieden voor vogels.  

De aanwezigheid van water- en weidevogels draagt bij aan de belevingswaarde van 

het gebied. Deze worden (extra) beschermd binnen de natuur- en weidevogelgebie-

den. 

 

Gesteld kan worden dat onderhavig plan niet strijdig is met de beleidsdoelstellingen 

van de provincie aangezien er geen grootschalige (nieuwe) stedelijke ontwikkelingen 

plaatsvinden in het bestemmingsplan. Er is een omgevingsvergunningstelsel in het 

bestemmingsplan opgenomen waardoor het niet zonder meer mogelijk is slootjes te 

dempen, ophogingen te realiseren alsook hoogopgaande beplanting. Nieuwe bebou-

wing is –anders als in de bestaande bouwvlakken- niet mogelijk, zodat de aanwezige 

openheid in stand blijft. Cultuurhistorisch waardevolle objecten zijn beschermd in het 

bestemmingsplan. Nieuwbouw of hergebruik van panden is mogelijk, echter dit kan al-

leen binnen bouwvlakken, welke zijn gelegen buiten weidevogelgebied. Van aantas-

ting van weidevogelgebied is dus geen sprake. 

 

Het gebiedsprofiel dient vooral als inspiratiebron in geval van nieuwe grootschalige 

ontwikkelingen, die evenwel in dit bestemmingsplan niet zijn opgenomen. Wel zijn de 

belangrijkste punten voor dit bestemmingsplan hierboven uiteengezet, zodat eigena-

ren en gebruikers er ook via het bestemmingsplan kennis van kunnen nemen. 

3.3.2 Provinciale Verordening Ruimte (2014) 

De Verordening ruimte Zuid-Holland is vastgesteld in samenhang met de Visie ruimte 

en mobiliteit en het Programma ruimte. De visie bevat de hoofdzaken van het ruimte-

lijk beleid en het mobiliteitsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Het ruimtelijk beleid 

is uitgewerkt is het programma. De verordening is vastgesteld met het oogmerk van 

juridische doorwerking van een deel van het ruimtelijk beleid en bevat daarom regels 

voor bestemmingsplannen en daarmee gelijkgestelde ruimtelijke plannen. 

 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1 ligt het plangebied deels in de Romeinse Limes en 

de EHS. Ten aanzien van de Romeinse Limes is het volgende geregeld: 

Lid 1 Bekende archeologische waarden 

Een bestemmingsplan voor gronden met een hoge of zeer hoge bekende archeolo-

gische waarde, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op ‘Kaart 12 

Archeologie’, bevat bestemmingen en de daarbij behorende regels die de bekende ar-

cheologische waarden beschermen. 

Lid 2 Verbod op roeren bodem 

De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in elk geval in een verbod op werken of 

werkzaamheden waarbij de bodem tot meer dan 30 centimeter onder het maaiveld 

wordt geroerd, tenzij: 

a. door middel van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische 

waarden niet worden aangetast, of 

b. het werken of werkzaamheden betreffen die naar hun aard de archeologische 

waarden niet aantasten. 
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Lid 3 Afwijkingsmogelijkheid voor behoud ex situ 

In afwijking van het tweede lid kan het bevoegd gezag bij uitzondering besluiten tot 

behoud van de archeologische waarden ‘ex situ’, als andere belangen prevaleren. 

Lid 4 Archeologische verwachtingswaarde binnen de Romeinse Limes 

Een bestemmingsplan voor gronden binnen de Romeinse Limes met een hoge of zeer 

hoge archeologische verwachtingswaarde, waarvan de plaats geometrisch is bepaald 

en verbeeld op ‘Kaart 12 Archeologie’, bevat bestemmingen en daarbij behorende re-

gels die de verwachte archeologische waarden beschermen. 

Lid 5 Archeologisch onderzoek 

De regels als bedoeld in het vierde lid voorzien in elk geval in de voorwaarde van ar-

cheologisch onderzoek bij werken of werkzaamheden met een oppervlakte van meer 

dan 100 m2 waarbij de bodem tot meer dan 30 centimeter onder het maaiveld wordt 

geroerd en de voorwaarde, dat gehandeld wordt in overeenstemming met de uitkom-

sten van dat onderzoek. 

 

Voornoemde regeling is opgenomen in het bestemmingsplan.  

Op de navolgende afbeelding is de EHS aangeduid. Lichtgroen is bestaande/nieuwe 

natuur; donkergroen betreft een ecologische verbindingszone. 

 
Geregeld is dat: 

Lid 1 Bestaande en nieuwe natuur, waternatuurgebied of ecologische verbinding 

Een bestemmingsplan voor gronden binnen de ecologische hoofdstructuur, onderver-

deeld in bestaande en nieuwe natuur, waternatuurgebied en ecologische verbinding, 

waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op ‘Kaart 8 Ecologische 

Hoofdstructuur’, wijst geen bestemmingen aan die de instandhouding en ontwikkeling 

van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden significant beperken, of 

leiden tot een significante vermindering van de oppervlakte, kwaliteit of samenhang 

van die gebieden. 

 

In dit bestemmingsplan is gelet hierop: bestaande natuur met een bestemming Natuur 

opgenomen. Voor nog te realiseren natuur is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 

ter plaatse van de aanduiding, welke overeenkomt met de EHS als hierboven afge-

beeld. 

 

Landgoed Agthoven 

Het gaat om een van oorsprong 14de-eeuwse hofstede die rond 1745 is verbouwd tot 

buitenplaats met herenverblijf en een boerderij erachter. In 1880 is de helft van dit 

voorhuis of herenverblijf gesloopt. De rest is gerestaureerd. In de boerderij en andere 

bijgebouwen (koetshuis, tuinmanswoning, washuis) is een dierenverzorgingscentrum 
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gevestigd. Het terrein bestaat uit een park met landschappelijke aanleg, schapenwei-

tje, groentetuin, boomgaard, eilandje met griend, restant slingervijvers en smeedijze-

ren toegangshek. De buitenplaats ligt in open weidegebied. 

 

Kasteel ter Does 

De burcht was een ronde waterburcht bij de uitstroming van de wetering de Does in 

de Rijn. Bovengronds zijn nu alleen nog enkele oude tuinmuren te zien. De eerste 

melding van het kasteel stamt uit 1290, als Dyderic I van der Does een halve hoeve 

land (ca 100 voetbalvelden) in leen krijgt van de graaf van Holland, Floris II. Ter Does 

is dan een omgrachte woontoren (donjon) van circa 5 bij 5 meter waaromheen later 

een ringmuur is aangelegd. Deze wordt tussen 1400 en 1450 vervangen door een 

zwaarder exemplaar. De donjon had oorspronkelijk een houten palissade in de vorm 

van een hoefijzer als verdediging. Het binnenterrein had een afmeting van 22 bij 26 

meter. De palissade is in de 14
de 

eeuw vervangen door een stenen ringmuur. De mu-

ren ervan waren 4 meter hoog en 90 cm dik en opgetrokken uit dezelfde steen als de 

donjon. Hoewel de ringmuur was gefundeerd op houten stammetjes en verstevigd met 

puin, kon niet voorkomen worden dat de muur is gaan verzakken.  

 

Aan het begin van de 15
de 

eeuw is een dikkere ringmuur aangelegd met een omtrek 

van ongeveer 35 à 40 meter. Daarmee kwam de ringmuur in de oude slotgracht te lig-

gen. De muren waren twee keer zo dik als zijn voorganger. Ter Does heeft in vergelij-

king met Ter Zijl maar weinig te duchten gehad van de Kabeljauwen. Pas in 1481 is 

het bezet en geplunderd, waarna het in verval raakt. Een paar jaar later komt het ge-

havende kasteel in bezit van de stad Leiden. Het bestuur laat het herbouwen om als 

versterking te dienen tegen het Bisdom Utrecht. In 1492 zijn delen van het oude kas-

teel vervangen, is een grote zaal tussen donjon en de westelijke muur gebouwd en 

zijn twee nieuwe toren aan de westzijde van de ringmuur toegevoegd.  

Tijdens het Beleg van Leiden is Ter Does gespaard omdat op meer dan 500 roeden 

(ca 1800 meter) van de stad lag. Vermoedelijk hebben de Spanjaarden het tijdens hun 

onfortuinlijke aftocht wel in brand gestoken. In de jaren erna is het opgeknapt en nog 

lange tijd bewoond geweest. De diverse verbouwingen en het plaatsen van de ring-

muur in de slotgracht leidden tot nieuwe verzakkingen, die ervoor hebben gezorgd dat 

uiteindelijk in 1740 gesloopt moest worden. Alleen het armenhofje bleef gespaard. Dat 

wil zeggen tot 1960, want toen zijn de woningen alsnog afgebroken. De zichtbare 

overblijfselen van het kasteel beperken zich tot een stuk bakstenen muur van de kas-

teeltuin. De resten van kasteel Ter Does zijn wettelijk beschermd. Het slotenpatroon 

vertelt nog iets van de wijze waarop afgewaterd werd. 

 

Weidevogelgebied 

Zoals aangegeven, is een groot deel van het plangebied aangewezen als weidevogel-

gebied. Daarmee heeft het de beschermingscategorie 2 gekregen.  

 

Consequenties voor het bestemmingsplan: 

Dit bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt geen ontwikkelingen moge-

lijk binnen de kasteel- en landgoedbiotoop. De bestaande slotenstructuur is specifiek 

als zodanig bestemd waarmee handhaving is gegarandeerd. Bovendien is aan het 

gebied een gebiedsaanduiding vrijwaringszone-kasteelbiotoop toegekend voor kasteel 

ter Does en een aanduiding monument voor landgoed Agthoven. Het is daardoor on-

der meer niet toegestaan grondbewerkingen dieper dan 0.30 meter uit te voeren. Te-

vens mogen geen nieuwe gebouwen of hoogopstaande beplanting worden aange-
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bracht. Eventueel aanwezige resten van het kasteel alsmede het vrije zicht, inclusief 

ommeland, is daarmee beschermd. Ter plaatse van de aanduiding ‘vrijwaringszone- 

landgoed biotoop’ is via de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ aanvullend gere-

geld dat er niet zomaar gebouwen mogen worden gesloopt of veranderd. 

 

Conclusie 

Het plan is in overeenstemming met provinciaal beleid. 

3.4 Regionaal beleid 

3.4.1 Regionale Structuurvisie 2020  

Regio Holland Rijnland ligt midden in de Randstad en telt ruim vijfhonderdduizend in-

woners. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem, Hillegom, Katwijk, 

Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Tey-

lingen, Voorschoten en Zoeterwoude werken samen in het samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland. In de Regionale StructuurVisie 2020 verwoorden deze veertien ge-

meenten hun ruimtelijke visie op de regio. 

 

Holland Rijnland is een regio waar het prettig wonen, werken en recreëren is en die 

kansen benut en bedreigingen tegengaat. De veertien aangesloten gemeenten wer-

ken samen aan hun ambities en opgaven. Met als doel: een goede balans realiseren 

tussen gebiedsontwikkeling en behoud van het oorspronkelijke karakter. 

 

Beoordeling en conclusie 

Onderhavig bestemmingsplan beschermt de aanwezige waarden en draagt zodoende 

bij aan het realiseren van een prettig woon- en recreatief klimaat. 

3.5 Gemeentelijk beleid 

3.5.1 Toekomstvisie Leiderdorp 2025 (2012), Samenwerken en verbinden 

Voor Leiderdorp is een toekomstvisie opgesteld welke is vastgesteld door de raad d.d. 

19 december 2012. Hiermee is een raamwerk voor de toekomst van Leiderdorp tot 

stand gekomen. Deze toekomstvisie dient als kader voor de ruimtelijke en maat-

schappelijke structuurvisies. Het samenhangende geheel van deze documenten vormt 

de integrale toekomstvisie. 

 De inwoners van Leiderdorp willen samenleven in rust en ruimte, met een open 

blik naar hun regio; 

 De gemeente het thuisgevoel van Leiderdorp bewaken, en de polders toegankelijk 

maken voor de regio. De dynamiek in ons stedelijk gebied vraagt dat de gemeente 

blijft vernieuwen, verbeteren en ontwikkelen. De gemeente zal goed blijven luiste-

ren naar vragen uit de samenleving; 

 Samenleven is samen doen, betrokken zijn bij elkaar en verantwoordelijkheid ne-

men. De gemeente wil slim verbinden, kritisch kijken naar gemeentelijke taken en 

efficiënt samenwerken met alle partijen. Leiderdorp is van en voor alle inwoners. 

De gemeente faciliteert, binnen haar mogelijkheden, dat inwoners zelf in staat zijn 

om goed te wonen, goed te werken en goed te leven in hun gemeenschap. Daar 
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waar dit niet op eigen kracht mogelijk is zullen wij een vangnet zijn voor degenen 

die bepaalde voorzieningen nodig hebben. 

 

De visie wordt via 5 thema’s behandeld: maatschappij, ruimte, financiën, bestuur en  

economie. Elk thema is onderverdeeld in de aspecten ontwikkelingen, uitdagingen, 

overwegingen, koers en illustratie. 

Voor het thema Ruimte zijn de volgende koersrichtingen benoemd: 

 De kwaliteit van de openbare ruimte waar nodig en mogelijk handhaven op een bij 

het gebruik van de ruimte passend niveau; 

 Tegemoetkomen aan de woningbehoefte door woningen te realiseren op basis van 

demografische ontwikkelingen; 

 Woningen realiseren door verdichting en door transformatie van kantoorgebouwen; 

 Polders en parken open laten;  

 Duurzaam in stand houden van buitengebieden, groen en water, en van groen bin-

nen de bebouwde kom; 

 Woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen bereikbaar houden: te voet, met 

de fiets, met de auto en met het openbaar vervoer, ook voor mindervaliden; 

 Mobiliteit, infrastructuur en economie beschouwen vanuit het niveau van de Leidse 

regio. 

 

Op 4 februari 2013 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor het opstellen 

van een maatschappelijke en ruimtelijke structuurvisie. Deze structuurvisies maken 

deel uit van de Toekomstvisie Leiderdorp 2025, waarin het gemeentebestuur aangeeft 

welke koers zij wil varen op de thema’s maatschappij, ruimte, economie, bestuur en 

financiën. De eerste twee thema’s, maatschappij en ruimte, worden uitgewerkt in de 

maatschappelijke structuurvisie en ruimtelijke structuurvisie. De maatschappelijke en 

ruimtelijke structuurvisies geven aan hoe de gemeente op lange termijn om wil gaan 

met ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het biedt een afwegingskader om 

bij nieuwe beleidskeuzes een afweging te kunnen maken tussen mogelijke scenario’s. 

Beide structuurvisies zijn een concretere vertaling van de in de Toekomstvisie 2025 

gekozen koers. 

 

Beoordeling en conclusie 

In dit bestemmingsplan worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die de open-

heid van de polder aantasten. Bovendien worden er enkele regelingen opgeworpen 

waardoor het buitengebied duurzaam kan blijven functioneren. Zo krijgen de agrariërs 

voldoende bouwmogelijkheden en kunnen ze nevenactiviteiten ontplooien om een 

rendabele bedrijfsvoering eenvoudiger te maken. Een gezonde agrarische structuur is 

gunstig voor behoud en onderhoud van het landschap. 

3.5.2 Ruimtelijke structuurvisie (2015) 

De ruimtelijke structuurvisie is een thematische uitwerking van de Toekomstvisie (zie 

hierboven). In deze ruimtelijke structuurvisie schetst de gemeente de ambities voor 

de toekomst. De belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen die de komende 20 jaar van 

belang zijn worden benoemd, rekening houdend met trends in de samenleving zoals 

vergrijzing en veranderende mobiliteit. Ook geeft de visie aan welke de rol de ge-

meente heeft in het verwezenlijken van de ambities. De gemeente zet in op verster-

king van de identiteit en cultuurhistorische structuren van Leiderdorp. De polders moe-

ten open en groen blijven. Er worden 15 uitgangspunten (hoofdkeuzen) geformuleerd, 



SAB 54  

 

welke vervolgens per deelgebied worden uitgewerkt. Het plangebied ligt binnen het 

deelgebied de polders, polder Achthoven.  

 

Polder Achthoven kenmerkt zich door een lange, smalle strokenverkaveling. De be-

bouwing staat hier over het algemeen langs de hoofdontsluitingswegen en langs de 

oude Rijnzone. 

 

Aandachtspunten, kansen en ambities 

Aandachtspunt vormt het behoud van de agrarische functie, eventueel als nevenactivi-

teit gericht op landschapsbehoud. Leegstand van bebouwing en kavels moet voorko-

men worden; dit beïnvloedt immers de belevingswaarde. Toegankelijk en beleefbaar 

maken van het polderlandschap door het behouden en/of verbeteren van netwerken 

voor langzaam verkeer biedt kansen voor de recreatieve waarden van de polders. 

Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met flora en fauna, zoals beperkte toe-

gang tijdens het broedseizoen. 

 

Informatiecentrum HSL–A4 (hotspot 9) 

Bij de aanleg van de hogesnelheidslijn is in de buurt van de tunnel onder het groene 

hart een informatiecentrum gerealiseerd. Dit gebouw naast de A4, op de rand van 

polder Achthoven, heeft daarna ook dienst gedaan als informatiecentrum voor de ver-

breding van de A4. Omdat het gebouw is gerealiseerd binnen de grenzen van het 

Groene Hart is destijds afgesproken dat het uiteindelijk een functie zou krijgen gerela-

teerd aan het Groene Hart. Interessant aanknopingspunten voor de toekomst zijn: 

 de locatie is goed bereikbaar per auto, fiets en boot; 

 het gebouw en het omliggende terrein lenen zich voor een gemengd gebruik waar-

in landschap, natuur en recreatie gecombineerd kunnen worden met een commer-

ciële invulling; 

 de locatie is geschikt als fiets- en wandelknooppunt en is een schakel in de routes 

van de Leidse Ommelanden. 

Voor de locatie is reeds een strategie ontwikkeld, vergelijkbaar aan een ontwikkelvisie. 

Dit vormt een goede basis voor verdere ontwikkeling. De komende jaren zal het ge-

bouw en het terrein nog nodig zijn voor de realisatie van het 380kV-netwerk van Ten-

net. 

 

Beoordeling en conclusie 

Dit bestemmingsplan bestendigt de agrarische functie van het gebied en maakt ne-

venactiviteiten bij agrariërs mogelijk. Voor het informatiecentrum wordt een breder ge-

bruik mogelijk gemaakt, zodat het in de toekomst een rol kan blijven vervullen ter on-

dersteuning van het recreatie functioneren van het Groene Hart. 

 

Eén van de meest relevante hoofdkeuzen is de aandacht voor identiteit en cultuurhis-

torie. Het lint langs de Oude Rijn, met jaagpad en de polder Achthoven worden expli-

ciet genoemd als drager van de identiteit en ontstaansgeschiedenis. Ook elementen 

als molens, oude waterlopen en dijken en de Limes maken onderdeel uit van de cul-

tuurhistorisch erfgoed van de gemeente. De gemeente wil deze uitdragen en beter 

zichtbaar maken. In regionaal verband wordt gewerkt aan een kwaliteitsversterking 

van de Oude Rijnzone en de groenstructuur van de Leidse regio. De inrichtingsplan-

nen voor de Polder Achthoven en de Boterhuispolder behoren hiertoe. In groter ver-

band maken deze polders deel uit van de verbinding Groen Blauwe Slinger - Plassen-
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gebied - Duinzone, waar het accent ligt op verbetering van de kwaliteit in de verbin-

ding tussen stad en land. Verbetering van deze verbindingen is inzet van het 

gebiedsprogramma Leidse Ommelanden. 
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De volgende elementen dienen als kader bij de afwegingen die de gemeente maakt. 

 Zuinig ruimtegebruik, voorkomen van verrommeling en versnippering; 

 Ontwikkelingen mogen de karakteristiek en de groenblauwe en cultuurhistorische 

kwaliteiten niet schaden, maar moeten deze juist versterken; 

 Het (al dan niet op een eigentijdse wijze) invulling geven aan de versterking van 

gebiedsspecifieke kwaliteiten; 

 Monotonie, eentonigheid in de woongebieden voorkomen, diversiteit waar moge-

lijk; 

 Meerwaarde op gebied van duurzaamheid, geen milieuhinder; 

 Een ontwikkeling moet zich goed voegen in de directe omgeving en passend zijn 

bij de waardevolle cultuurhistorische structuren. 

 

In het bestemmingsplan dient de (hoofd)bebouwing binnen een bouwvlak te worden 

gerealiseerd; hetgeen verrommeling voorkomt. Aanwezige cultuurhistorische elemen-

ten zijn beschermd, zodat deze niet zomaar gesloopt of veranderd kunnen worden. 

Grootschalige ontwikkelingen worden in dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. 

Het bestemmingsplan is in overeenstemming met de uitgangspunten van de ruimtelij-

ke structuurvisie. 

3.5.3 Masterplan W4 (2001) en Stedenbouwkundig plan W4 (2004) 

Masterplan W4 (2001) 

Zoals aangegeven is voor de verbreding van de A4 inmiddels een Tracébesluit geno-

men. Na 1999 hebben de betrokken gemeenten het initiatief genomen het gebied tus-

sen de aansluiting van de A4 met de N446 en de spoorbaan Leiden - Utrecht integraal 

te ontwikkelen: het zogenoemde W4 project. W4 staat voor “wonen - water - wegen - 

werken”. Het project omvat de integrale, duurzame inpassing van de verbrede A4 wel-

ke ter hoogte van Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp halfverdiept zal worden aange-

legd. De gebieden grenzend aan de A4 worden opnieuw ingericht met als doel de 

kwaliteit van het wonen, het water, de wegen en het werken in het gebied rond de 

rijksweg te verbeteren. Hierbij is en wordt onder meer ingezet op: 

1. Het “herstel” van het Oude Dorp, dat nu doorsneden wordt door de rijksweg, door 

middel van rechtstreekse verbindingen over de verdiepte A4; 

2. De ontwikkeling van het bedrijventerrein Bospoort met als bestemming hoogwaar-

dige bedrijfshuisvesting en horeca; 

3. De ontwikkeling van Plantage, een kleine woningbouwlocatie in de bebouwde kom 

van Leiderdorp; 

4. Ontwikkeling van de Munnikenpolder tot recreatiegebied; 

5. De ontwikkeling van de Kalkhaven tot een woonwijk waarbij de nadruk ligt op de 

relatie met het water en het groen; 

6. De ontwikkeling van de locatie Vierzicht met als bestemming een nieuw te ontwik-

kelen bedrijvenlocatie waar hoogwaardige bedrijfs- en kantoorruimten gerealiseerd 

worden. 

Het W4 project is vervolgens integraal opgenomen in het “Structuurplan W4 en het 

Stedenbouwkundig Plan W4 plangebied Leiderdorp” d.d. 6 september 2002, waarin 

een totaalontwikkeling van het oude dorpshart van Leiderdorp is beschreven. Op na-

volgende afbeelding zijn alle plannen te zien. 
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Het bieden van een bijzonder overgangsgebied tussen de omringende Gemeenten en 

het Groene Hart is een van de doelstellingen. De Munnikenpolder wordt als recreatie-

gebied ingericht en van hieruit wordt een relatie gelegd met de PolderAchthoven. 

Door de binnen het W4 project te realiseren dwarsverbindingen zal de Munnikenpol-

der goed bereikbaar worden en als “uitvalsbasis” voor het recreatieve gebruik van het 

Groene Hart kunnen gaan dienen. De Gemeente Leiderdorp streeft er tevens naar om 

de oevers van de Does landschappelijk en natuurrijk te herinrichten. Tussen de Does 

en de Ruige kade kan middels zogenaamde “vernatting” een waterrijk milieu ontstaan.  

 

Structuurplan W4 Leiderdorp (2002) 

Doel van het Stedenbouwkundige Plan is het formuleren van een ambitieuze maar te-

vens realistische ontwikkelingsrichting, waarbij de integrale afstemming van belangen 

en de mogelijkheden zoals voortvloeiend uit het Masterplan W4 volledig worden be-

nut. De stedenbouwkundige opgave betreft dus de uitwerking van het Masterplan W4, 

waarbij middels een ruimtelijke en functionele verdiepingsslag een raamwerk wordt 

gecreëerd voor de verdere planvorming in de komende jaren. Het plan dient als uit-

gangspunt voor de op te stellen Definitieve Stedenbouwkundige Ontwerpen voor de 

deellocaties. Tevens is het uitgangspunt voor het op te stellen Bestemmingsplan. 

 

In de Masterplanfase is de toekomstige bestemming van de Munnikenpolder een be-

langrijk onderwerp van discussie geweest. Met name de functie als “voorportaal naar 

het Groene Hart” is voor alle betrokken partijen van belang gebleken. Door de bereik-

baarheid tussen de stad en het Groene hart te vergroten, zal het Groene Hart binnen 

handbereik komen te liggen voor de inwoners van de Leidse regio. De nieuwe fiets-, 

wandel en vaarverbindingen zullen via de Munnikenpolder lopen, waardoor druktetoe-

name in het bestaande stiltegebied in de polder Achthoven beperkt zal blijven. De 

Munnikenpolder kan een goed startpunt vormen voor de waterrecreant die de omge-

ving wil verkennen met zeilboot, kano of sloep. Voorzieningen voor deze recreatieve 

Plankaart Masterplan W4 
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watersporters dienen daarom zoveel mogelijk in de Munnikenpolder te worden gesitu-

eerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via de Munnikenpolder zou het fietsnetwerk in de PolderAchthoven bereikt kunnen 

worde. De Ruigekade speelt ook een rol in het netwerk. Aangezien deze nu te smal is 

om als volwaardig fietspad te functioneren, moet deze aangepakt worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De intentie was om de route ook dwars door de Polder Achthoven door te trekken 

naar Koudekerk. Als onderdeel de gebiedsvisie Achthovenerpolder (zie hierna) is de 

brug en de route door de polder komen te vervallen. De versnipperde eigendomssitua-

tie en de ongewenstheid van de route maakt de aanleg in feite onmogelijk. Daar bo-

venop bleek bij de verdere uitwerking de brug over de Does veel bezwaren te kleven. 

Die bezwaren betroffen onder andere de aansluiting bij de Munnikenpolder. Dit is een 

gebied met hoge archeologische verwachtings- en ecologische waarden. De provincie 

wil geen verstoring van die waarden. Verplaatsing van de brugaansluiting bleek niet 

mogelijk te zijn vanwege de waterkering ter plaatse (scheiding tussen boezemwater 

en polderwater). Een lange brug op palen of een hellingbaan beperkt de verstrooiing 

van archeologie maar werkt fors kosten verhogend. 

 

Plankaart stedenbouwkundig plan (uitsnede) 

Fietspadenstructuur stedenbouwkundig 

plan 
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Conclusie 

Dit bestemmingsplan maakt de aanleg van een voet- en fietspad aan en langs de 

Ruigekade mogelijk waardoor de ambities uit het Masterplan en het Stedenbouwkun-

dig plan W4 gerealiseerd kunnen worden. De benodigde watercompensatie (als ge-

volg van de extra verharding) is nog niet voldoende onderzocht (wat zijn de effecten 

op de grondwaterstand?) en is daarom (nu nog) niet opgenomen. 

3.5.4 Gebiedsvisie Achthovenerpolder 

De polder Achthoven is vanuit de kern van Leiderdorp alleen via een omweg te berei-

ken, omdat de A4 een barrière vormt tussen beiden. Om de polder beter bereikbaar te 

maken is een verbinding nodig tussen Leiderdorp en de polder. Deze verbinding sluit 

aan op de Ruigekade. Echter de kwaliteit van het asfalt op de Ruigekade is niet van 

wenselijke kwaliteit, zodat de Ruigekade een vreemd einde van het fietspad vormt. 

Daarnaast wordt de Ruigekade door zowel voetgangers als fietsers gebruikt en is de 

breedte relatief beperkt (ongeveer 1,70 meter), wat vanuit comfort en veiligheid tot 

beperkingen leidt. Vanuit dit oogpunt is het reconstrueren van de Ruigekade en de 

aanleg van een apart voetpad noodzakelijk. 

3.5.5 Integraal Verkeers- en Vervoersplan (2009) 

Het IVVP is vastgesteld door de raad op 13 juli 2009. Doel van dit IVVP is het bewerk-

stelligen van een grotere leefbaarheid, betere bereikbaarheid, duurzame veiligheid en 

een beheersbare mobiliteit in de gemeente Leiderdorp.  

 

In het IVVP zijn de principes van Duurzaam Veilig als uitgangspunt genomen.  

Samengevat houden die principes in dat bij de inrichting van de weg rekening wordt 

gehouden met de functie. Dit komt zowel de herkenbaarheid van de weg als ook de 

verkeersveiligheid ten goede. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gebiedsont-

sluitingswegen (verkeersaders met een snelheidslimiet van 50 tot 70 km/uur binnen 

de bebouwde kom en 80 km/uur buiten de bebouwde kom) en woonstraten in ver-

blijfsgebieden (30 km/uur binnen de bebouwde kom en 60 km/uur buiten de bebouw-

de kom). 

 

Het doorgaand autoverkeer zal zoveel mogelijk om Leiderdorp heen worden geleid. 

Het verkeer zal worden omgeleid via de N446 en Oude Spoorbaan. De centrale ont-

sluitingswegen Engelendaal en Persant Snoepweg worden door herprofilering voor 

doorgaand verkeer onaantrekkelijk(er) gemaakt. De verblijfsgebieden, veelal de 

woonwijken, zullen worden (of zijn reeds) ingericht als 30 km/uur gebied. 

 

De doelstelling is een grotere leefbaarheid, een betere bereikbaarheid en een  

beheersbare mobiliteit in Leiderdorp. Relevant voor het plangebied is de inrichting van 

de Hoogmadeseweg als 30km/h weg. 

 

In 2012 zijn de pakketten voor het uitvoeringsplan IVVP vastgesteld.  

 

Beoordeling en conclusie 

Voor de ontwikkeling heeft het IVVP geen directe consequenties, anders dan de con-

statering dat de bestaande omliggende infrastructuur geen knelpunten kent. 
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3.5.6 Welstandsnota Leiderdorp (2010) 

Met de wijziging van de Woningwet per 01 januari 2003 werden gemeenten verplicht 

voor 01 juli 2004 een Welstandsnota te hebben vastgesteld om welstandsbeleid te 

kunnen voeren. Deze nota vormt een nieuw instrument binnen het bestaande wel-

standsbeleid en de basis voor de welstandsadvisering en -toetsing van bouwaanvra-

gen op “redelijke eisen van welstand”.  

 

De Welstandsnota voor Leiderdorp heeft tot doel de identiteit en het imago van Lei-

derdorp te versterken door middel van bescherming van het karakter van de verschil-

lende buurten en wijken en het identificeren van elementen die kenmerkend zijn voor 

dat karakter.  

 

In het plangebied geldt deels een ‘hoog welstandsniveau (rood), deels geldt een regu-

lier niveau (geel). In de bijzondere gebieden is extra inspanning ten behoeve van het 

behoud en de eventuele versterking van de ruimtelijke kwaliteit gewenst bijvoorbeeld 

de centrale voorzieningen en het buitengebied. In Leiderdorp geldt in ieder geval het 

reguliere welstandsniveau. Uitzonderingen hierop zijn de 

gebieden, structuren of meerder objecten bij elkaar die bepalend zijn voor de identiteit 

en herkenbaarheid van Leiderdorp. Zij bezitten een belangrijke ruimtelijke kwaliteit 

waardoor deze gebieden welstandsgevoeliger zijn dan andere gebieden. De Polder 

Achthoven ligt in het Buitengebied. 

 

De bebouwing staat in het algemeen langs de hoofdontsluitingswegen en ligt meestal 

iets terug op ruime kavels. De bebouwing bestaat voor het overgrote deel uit boerde-

rijen, woningen en bedrijfsgebouwen. De bebouwing staat meestal vrij. Hoofdgebou-

wen zijn met de voorzijde gericht op de weg. Rooilijnen volgen de weg en verspringen. 

Bedrijfsgebouwen als hallen en schuren liggen meestal achter en soms naast de 

woongebouwen. Het erfdeel voor het bedrijfsgedeelte is vaak verhard. 

De woningen zijn voornamelijk individueel en afwisselend. Woningen hebben een 

eenvoudige tot gedifferentieerde opbouw voornamelijk bestaande uit een onderbouw 

van één laag met kap. Op-, aan- en uitbouwen komen veel voor en deze zijn in het al-

gemeen ondergeschikt en opgenomen in de hoofdmassa. Gevels van woningen zijn 

veelal representatief. Met name de oudere woningen zijn verticaal geleed met staande 

ramen.  

De detaillering is zorgvuldig en gevarieerd, van eenvoudig tot rijk. Gevels van oudere 

woningen zijn voorzien van elementen als siermetselwerk, gevellijsten, windveren en 

dergelijke. De gevels van woningen zijn van baksteen of vergelijkbaar steenachtig ma-

teriaal. De daken van de woningen zijn gedekt met pannen of riet. Naast woningen 

komen regelmatig schuren en bijgebouwen in verschillende materialen als hout en 

baksteen voor. Bedrijfsgebouwen hebben meestal een eenvoudige opbouw van één 

laag met een flauw hellend zadeldak of plat dak. Ze zijn eenvoudiger gedetailleerd 

dan de woningen met veelal gevels van plaatmateriaal en een enkele keer van bak-

steen. Uitzondering zijn seriematige woningen aan het Patrimoniumpark. De rooilijn is 

per rij of twee onder één kapwoning in samenhang en verspringt niet. Het buitengebied 

van Leiderdorp is een bijzonder welstandsgebied. Het beleid is gericht op het behoud van 

het landschapsbeeld met de oorspronkelijke structuurelementen, zichtlijnen, het karakteris-

tieke profiel van de lintwegen en de cultuurhistorische bebouwing. 
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Beoordeling en conclusie 

Het bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die op voorhand in strijd 

met de Welstandsnota zijn. 

3.5.7 Groenstructuurplan Leiderdorp 2000, update 2012 

Het doel van het Groenstructuurplan Leiderdorp 2000 is te bepalen waar de structuur 

van het groen en water in samenhang met het landschap en de ruimtelijke opbouw 

van Leiderdorp kan worden versterkt. 

 

De kansen in het ruimtelijke beeld van water, wegen en groen van Leiderdorp vormen 

de bouwstenen voor de hoofdgroenstructuur. Dit zijn: 1) de groen-blauwe ruggen-

graat, 2) de landschappelijke contramal en 3) de confrontatie tussen stad en land.  

 

Tot de "groen-blauwe ruggengraat" behoren de Engelendaal, de Ericalaan/Van der 

Valk Bouwmanweg met landschappelijke inrichting en de wijkontsluitingswegen met 

groenaankleding (en water) daar dwars op. De "groen-blauwe ruggengraat" valt even-

eens samen met drie netwerken voor de natuur: waternatuur, bermnatuur en bosna-

tuur. De netwerken verbinden de groen-blauwe ruggengraat met de landschappelijke 

contramal. Om Leiderdorp ("de mal") ligt een "landschappelijke contramal": de open 

gebieden en de hoofdwatergangen met een herkenbare groenaanleg. Kenmerkend 

zijn de Oude Rijn met bomenrij en Jaagpad langs het water, de Dwarswatering met 

Hoofdgroenstructuur Groenstructuurplan Leiderdorp 
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open groene en bloemrijke taluds, de Does en Ruigekade met een open landschappe-

lijk beeld. De watergangen vanaf de hoofdwatergangen (Dwarswatering en Oude Rijn) 

naar de Houtkamp liggen grotendeels parallel aan de wijkontsluitingswegen (de rib-

ben) uit de groene ruggengraat. De Polder Achthoven maakt onderdeel uit van de 

hoofdgroenstructuur. 

 

Beoordeling en conclusie 

Het bestemmingsplan maakt geen bestemmingen of ontwikkelingen mogelijk die de 

functie van de polder in het geding brengen. 

3.5.8 Beleidsregels voor beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan (2013) 

Het college van Leiderdorp heeft in 2013 beleidsregels vastgesteld voor zogenaamde 

beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan (voorheen: kruimelgevallen). Onder 

meer worden (stedenbouwkundige) voorwaarden gesteld aan uitbreidingen bij wonin-

gen en andere hoofdgebouwen, dakterrassen, dakkapellen, dakopbouwen etcetera. 

Het beleid maakt onderscheid in: uitbreidingen van gebouwen, kleine bouwwerken en 

gebruiksverandering van gebouwen. Dakopbouwen en dakterrassen worden pas toe-

gestaan na binnenplanse afwijking. Het beleid wordt momenteel stapsgewijs geactua-

liseerd. Er zal per geval een nadere overweging gemaakt moeten worden ten aanzien 

van voornoemde verschijningsvormen; dit bestemmingsplan maakt het niet recht-

streeks mogelijk. 

3.5.9 Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (2008) 

De grote groenvlakken, zoals Park De Houtkamp, en in mindere mate De Bloemerd, 

komen op zich zelf te staan en raken geïsoleerd van de grotere groenverbanden (o.a. 

Boterhuispolder, Munnikenpolder). Hierdoor kan er geen kruisbestuiving plaatsvinden 

tussen planten en dieren vanuit deze parken en de veenweidepolders. Als gevolg 

hiervan neemt de kwaliteit van de aanwezige ecosystemen af. De soortenrijkdom in 

de parken wordt minder, de kans op uitwisseling van genen wordt klein, de nog voor-

komende soorten worden zwakker en de kans op ziektes neemt toe. Dit willen we 

voorkomen. Daarom is een Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (GEHS) opge-

steld. Door de ecologische verbindingszones voor 2018 te realiseren zorgen we er-

voor dat de ecosystemen in de kerngebieden voldoende biodiversiteit houden en/of 

krijgen. Voor Nederland is een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgesteld om een 

samenhangend netwerk van groene gebieden te krijgen, dat de versnippering van de 

natuur en het landschap tegengaat. De provincie heeft dit vertaald naar het provinciale 

niveau (PEHS). Leiderdorp heeft dit vertaald naar gemeentelijk niveau (GEHS). 

 

De GEHS is een verdere uitwerking van de drie Leiderdorpse natuurnetwerken zoals 

deze beschreven zijn in het Groenstructuurplan 2000. Voor Leiderdorp ligt de nadruk 

vooral op de verbinding naar de polders en het met elkaar verknopen van het grotere 

wijkgroen en de Houtkamp en de Bloemerd. Daarnaast heeft Leiderdorp ook een taak 

richting Leiden. Leiderdorp moet er voor zorgen da t de ecologische verbindingszones 

van Leiden die via ons grondgebied lopen in verbinding kunnen blijven staan met het 

open veenweide landschap (dit is vooral voor Leiden van belang). 
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Opbouw GEHS 

De GEHS bestaat uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszo-

nes. Kerngebieden zijn gebieden met al bestaande ecologische waarden en een be-

hoorlijke oppervlakte. Het beleid is gericht op behoud en verdere ontwikkeling van de 

aanwezige natuurwaarden. De parken en de veenweidepolders zijn kerngebieden. 

Natuurontwikkelingsgebieden hebben goede mogelijkheden voor het ontwikkelen van 

natuurwaarden. Dit zijn vooral de grote groenvlakken op wijkniveau.  

 

Verbindingszones brengen de kern- en natuurontwikkelingsgebieden met elkaar in 

verbinding. Ze zijn belangrijk om de verspreiding van, en de contacten tussen, dieren 

en planten te verbeteren.  

 

Realisatie 

In 2007 is de Gallaslaan aan een zijde omgevormd tot een ruige berm met groepjes 

bomen en bosplantsoen en een natuurvriendelijke oever. Hierdoor ontstaat een be-

langrijke verbinding tussen de Houtkamp, de Dwarswatering en de Bloemerd. Er zijn 

nog meer lijnvormige groenstroken in Leiderdorp te vinden die net als de Gallaslaan 

een verbinding kunnen vormen tussen enerzijds de parken onderling en anderzijds de 

parken en onze groenflanken. Denk maar aan de Leysloot of de Tollenaerssingel. 

Verschillende ontwikkelingen in de openbare ruimte bieden kansen om de GEHS te 

realiseren. Dit kunnen bouwprojecten zijn of grootschalig onderhoud. Maar ook de 

verdiepte aanleg van de verbrede A4 biedt kansen. In de komende jaren zal hard aan 

de GEHS gewerkt worden, zodat voor 2018 grotendeels gerealiseerd zal zijn. In de 

bijlage bij de notitie over de GEHS is een gedetailleerde planning te vinden 

 

Ecologische verbindingszones 

Ecologische verbindingszones brengen via groenstroken het groen in de parken en 

veenweiden in verbinding met het groen in de wijken. Hierdoor is een natuurlijke over-

loop waardoor een diversiteit aan planten en dieren ontstaat. Voorbeelden van ecolo-

gische verbindingszones in Leiderdorp zijn de Leysloot die de wijk Buitenhof via de 

Dwarswatering verbindt met de veenweiden in de polders buiten het dorp. Ook park 

De Houtkamp wordt via de Gallaslaan verbonden met de Bloemerd. 

 

Kansen door ruimtelijke ontwikkelingen 

Naast kansen voor de verbindingen met de groenflanken zijn er ook kansen om op re-

latief eenvoudige wijze het grotere wijkgroen en de Houtkamp en de Bloemerd met el-

kaar te verknopen. Hierbij wordt niet alleen werk met werk gemaakt bij een ruimtelijke 

ontwikkeling. Plantage wordt hierbij als voorbeeld genoemd. 

 

Beoordeling en conclusie 

De Polder Achthoven is een kerngebied van de GEHS. Het bestemmingsplan maakt 

geen bestemmingen of ontwikkelingen mogelijk die de functie van de polder als groen 

kerngebied in het geding brengen. De bebouwing dient te worden geclusterd binnen 

bouwvlakken (voor agrariërs) of bestemmingsvlakken (voor woningen). 
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3.5.10 Behoud Agrarisch Erfgoed (2011) 

In deze nota wordt het veranderde buitengebied beschreven en gezien als aanleiding 

voor dit beleid. Enerzijds is er een toenemende claim op het buitengebied vanuit de 

recreërende stedeling. Anderzijds is er schaalvergroting in de agrarische sector. Boe-

ren die niet mee kunnen of konden zijn een nevenbedrijf begonnen dan wel het erf 

komt vrij voor een nieuw gebruik. De nieuwer functies mogen geen afbreuk doen aan 

de bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorische of groenblauwe kwaliteiten.  

 

De belangrijke kenmerken van de polder Achthoven zijn de grillige verlopende oever-

wal van de Oude Rijn en de boerderijen die daaraan liggen; deze vormen een repre-

sentatief boerderijlint met erven gelegen op wisselende afstand van de weg, wat de 

beleving van het landschap ten goede komt. Het buitendijks gebied is voor het groot-

ste deel onbebouwd en ook in de rest van de polder zijn op enkele molens na vrijwel 

geen gebouwen te vinden. Tussen de oude hoven is op meerdere plekken gebouwd, 

waardoor het zicht op de achterliggende polder tegenwoordig smaller is dan voor-

heen.  

 

De polder Achthoven is ontgonnen vanaf oeverwal en heeft een bijzondere, regelmati-

ge stokenverkaveling. Het slagenpatroon met sloten tussen de kavels gaat terug tot in 

de Middeleeuwen. Kenmerkend is dat de sloten niet doorlopen tot de rivier. Ze eindi-

gen bij de erven, die op de overgang liggen van rivier- en polderwater. Deze water-

scheiding heeft een onnadrukkelijk aanwezig reliëf. Anders dan in veel andere polders 

is er geen doorgaande dijksloot. 

De erven liggen tussen de sloten en zijn in de regel vrij smal, zoals past bij een oud 

slagenlandschap. De erven liggen veelal voor aan de kavel, maar juist oudere panden 

zoals de Lindenhof, Hoog Kraan en Achthoven hebben een voorweiland. Bij Den Boo-

gaard was dit ooit een boomgaard. De erven van de oude boerderijen zijn in de mees-

te gevallen vergroot naar achter en in enkele gevallen verbreed, waarvoor sloten zijn 

gedempt. De historische erven lopen veelal tot een knik in de verkaveling. De oudere 

erven worden vaak begrensd door beplanting, die de bijgebouwen aan het zicht ont-

trekt. De nieuwere erven en de erven direct aan de Oude Rijn zijn veel opener, waar-

door veel bebouwing zichtbaar is en het erf soms ook een rommelige indruk maakt. 
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Erf en bebouwing 

De erven zijn belangrijke landschappelijke eenheden met als meest in het oog sprin-

gende elementen de gebouwen en het opgaand groen van de bomen. De erven pas-

sen in de regel goed in het slagenlandschap. Ze zijn eerder diep dan breed. Achter de 

veelal historische boerderijen staan nieuwe gebouwen, die in de meeste gevallen door 

beplanting niet al te sterk zichtbaar zijn. Dat verandert, als de polder beter wordt ont-

sloten voor voetgangers en fietsers. 

De grote boerderijen in polder Achthoven zijn gebouwen met aanzien, die met recht 

een hof kunnen worden genoemd. De panden zijn in hun huidige vorm vrijwel allemaal 

in de loop van de negentiende eeuw gebouwd, waarbij het huis in een aantal gevallen 

tot een hoogte van twee lagen werd opgetrokken. Het zijn representatieve hoven met 

het karakter van een buitenplaats, zoals dat past bij herenboeren die hun producten 

konden leveren aan de groeiende stadsbevolking. Sommige boerderijen hebben een 

zomerhuis of boenhok. Naast de gebouwen is ook de erfinrichting van belang. Op het 

traditionele boerenerf is de tuin in het algemeen in twee delen gesplitst: een siertuin 

met bloemen en gras aan de voorzijde en een nutstuin met onder meer groenten en 

fruit aan de achterzijde. De oudere agrarische erven in de beide polders passen goed 

in dit beeld. De boerderijen hebben een echte voortuin, een zijerf omzoomd met bo-

menrijen die ook het voor de moderne bedrijfsvoering ingerichte achtererf aan het 

zicht onttrekken. In het algemeen is er gebruik gemaakt van streekeigen bomen. 

Langs de randen van het erf staan wilgen, elzen en populieren. Op het erf bomen zo-

als (lei)linden en kastanjes. Een aantal boerderijen heeft ook een boomgaard met 

hoogstamfruit zoals appels en peren, waaronder gras ligt. In de polder Achthoven is 

de siertuin aan de voorzijde op een aantal plaatsen uitgegroeid tot een klein park, 

waarbij op kunstige wijze gebruik is gemaakt van het water op het niveau van de Ou-

de Rijn. 

 

De waarden zijn: 

 

Algemeen 

 cultuurhistorisch landschap met weiden, sloten en hoven langs rivieren; 

 de landschappelijke diversiteit, openheid en rust van het veenweidelandschap; 

 buitengebied als agrarisch landschap met betekenis voor de beleving van de ste-

deling en het ontwikkelen van natuur, waarbij deze nevenfunctie een steeds na-

drukkelijker rol krijgen; 

 nieuwe ontwikkelingen moeten kwaliteiten versterken met behoud van de cultuur-

historische waarden.  

 

Landschap 

 de ruimtelijke opeenvolging van het water van Zijl en Oude Rijn, de smalle dijk met 

daarop de weg als hoofdbelevingsroute, de halfopen zone met erven en daarach-

ter het lage veenweideland van het Groene Hart; 

 het ontginningspatroon in smalle slagen voor de polder Achthoven herkenbaar in 

met name de sloten; 

 in Polder Achthoven een zone met bovenland en buitenwater langs de Rijn met het 

zigzaggende reliëf van de waterkering als subtiele grens in het landschap, waar-

langs de historische erven zijn geregen en waarop de sloten aansluiten; 

 streekeigen beplanting: polderbomen zoals wilgen, elzen en populieren, erfbomen 

zoals linden en kastanjes en boomgaarden met hoogstamfruit zoals appels en pe-

ren. 
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Erf en bebouwing 

 erven met opgaand groen en bebouwing als landschappelijke eenheden; 

 de erven zijn groen met gras en bomen en hebben relatief weinig verharding in het 

zicht; 

 in Polder Achthoven aan de landzijde representatieve erven gericht op de Oude 

Rijn met parkachtige aanleg dan wel voorweiland en voorname panden aan de ge-

richt op de weg en op de achtergrond meer bescheiden agrarische bebouwing, 

waarbij de erven een breedte hebben afgestemd op het slagenpatroon; 

 in Polder Achthoven aan de waterzijde enkele informele erven met een ruime en 

open opzet, waarop relatief bescheiden bebouwing is geplaatst; 

 hooibergen vormen van oudsher een open beëindiging van het boerenerf met zicht 

op het land; 

 monumentale en karakteristieke panden in een historische context. 

 

Ontwikkelingen op het boerenerf 

Leiderdorp biedt ruimte voor hergebruik en functieversterking van bebouwing en erven 

in polder Achthoven. Behoud van cultuurhistorische waarden is daarbij het uitgangs-

punt. De onderbouwing van een ontwikkeling is te toetsen op het behoud en eventueel 

herstel van: 

 landschappelijke elementen zoals sloten en reliëf, waarbij het kaartbeeld van 1900 

als uitgangspunt dient; 

 landschappelijke zichtlijnen van de weg, waarbij wordt gestreefd naar breed zicht 

op het achtergelegen agrarisch weideland; 

 afmetingen en begrenzing erf met inbegrip van erfinrichting, waaronder een be-

perkte breedte en diepte van de erven zoals die rond 1900 aanwezig was; 

 beplanting en tuinaanleg met inbegrip van waterpartijen, waarbij gebiedseigen be-

planting met grote bomen op het voorerf, (hoogstam)fruit op het zijerf en erfbe-

grenzing met onder meer knotwilgen uitgangspunt is; 

 ordening van bouwwerken en de bouwwerken op zich, waarbij in zoverre voor het 

perceel van toepassing het kaartbeeld van 1900 als leidraad dient. 

 

Bestemming  

Een eventuele functiewijziging moet passen bij het karakter van de (voormalige) agra-

rische bebouwing en ten dienste staan van het behoud van cultuurhistorische en land-

schappelijke waarden. Te denken valt aan kleinschalige vormen van wonen, werken, 

zorg en recreatie, waarbij er geen beperking van de omringende agrarische bedrijven 

en aanwezige woningen plaatsvindt. De verkeersaantrekkende werking van nieuwe 

functies moet mede daarom laag blijven. Bij volledige beëindiging van de agrarische 

functie kan het vrijkomende hoofdgebouw voor een woonbestemming in aanmerking 

komen. Splitsing van een boerderij of het geschikt maken van andere oorspronkelijke 

bebouwing voor bewoning behoort dus tot de mogelijkheden. Hierbij moet permanente 

bewoning in de zone van de hoofdbebouwing worden gesitueerd (wel woningen in de 

voormalige stal of andere cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, geen woningen in 

recentere bebouwing op het oorspronkelijke achtererf). De nieuwe functie kan een 

hoofd- of een nevenfunctie zijn. Een nevenfunctie mag minder ruimte in beslag nemen 

dan de agrarische hoofdfunctie.  
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Dit betekent, dat de planologische onderbouwing inzicht geeft in de bestemmingen en 

gebruik is te toetsen op. De onderbouwing is te toetsen op: 

 monumentale, cultuurhistorische en karakteristieke bebouwing behouden; 

 geen bewoning achter het oorspronkelijke agrarische hoofdgebouw uitgezonderd 

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing; 

 een agrarische functie gaat voor op overige functies (geen hinder voor de agrari-

sche functie); 

 niet-agrarische functies zijn in bebouwingsoppervlak ondergeschikt aan de agrari-

sche functie en worden ondergebracht in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 

met een maximum van 450 m
2
 niet-agrarisch bedrijfsoppervlak; 

 alleen de woning en de bedrijfsgebouwen op het oorspronkelijke erf komen in 

aanmerking voor een nieuwe functie (overige bouwwerken zoals silo’s en mestop-

slagplaatsen niet); 

 uitgangspunt voor niet monumentale of niet karakteristieke bedrijfsbebouwing is 

sloop, waarbij vervangende nieuwbouw aan bebouwd oppervlak niet meer dan één 

derde van het te slopen oppervlak mag krijgen met een maximum van 300 m
2
; 

 in geval van functieverandering van de te behouden bebouwing kan de (bestaan-

de) moderne bebouwing worden meegenomen op voorwaarde dat:  

 de beeldkwaliteit verbetert zoals omschreven in het afwegingskader, bijvoor-

beeld door middel van erfinrichting, beplanting, kapvorm en materiaalkeuze  

 de moderne bebouwing ondersteunend is voor de te behouden bebouwing 

 de verkeersaantrekkende werking van niet-agrarische bestemmingen is zeer be-

perkt; 

 in verband met de te behouden en versterken cultuurhistorische en landschappelij-

ke waarden van het gebied is te denken aan de volgende nieuwe functies met be-

perkte verkeersaantrekkende werking en hinder (zie voor een overzicht van moge-

lijke bestemmingen de lijst die is opgenomen in de bijlage):  

 wonen, waarbij karakteristieke erfbebouwing als boerderijen met behoud van het 

oorspronkelijke bebouwingskarakter en erfinrichting opgesplitst kunnen worden in 

meerdere woningen of in Polder Achthoven in een groeps(zorg)woning;  

 werken met kleinschalige functies als dienstverlenende bedrijven in en verkoop 

aan huis vanuit de bestaande bebouwing tot maximaal 8 werkplekken;  

 in Polder Achthoven is zorg met kleinschalige functies als dagverblijven voor kin-

deren (met een maximum van 30 kinderen verdeeld over twee groepen) of psychi-

atrische patiënten (maximaal 8 personen) onder te brengen in de bestaande be-

bouwing;  

 recreatie zoals een kampeerboerderij met een maximum van 10 staanplaatsen 

(geen nieuwe bebouwing met uitzondering van sanitair tot een oppervlak van 6 

m2), recreatieverblijven met hoogstens 4 eenheden (met een bezetting van niet 

meer dan 12 personen) tot een maximum van 300 m
2
 bij voorkeur ondergebracht 

in één volume dan wel een kleinschalige voorziening in horecacategorie 1 ten be-

hoeve van dagrecreatie. 

 

Beoordeling en conclusie 

In dit bestemmingsplan zijn bij agrariërs bij recht toegestaan grondgebonden veehou-

derij, paardenfokkerij en nevenactiviteiten na afwijking. Aan de uitoefening van een 

agrarisch bedrijf worden derhalve geen verdere eisen gesteld t.a.v. landschappelijke 

inpassing. Wel dient bebouwing binnen het bouwvlak plaats te vinden en dient vol-

daan te worden aan de maximale goot- en bouwhoogtes. 
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De nevenactiviteiten beslaan de activiteiten als benoemd in de bijlage van het beleid, 

met uitzondering van wonen, een zorgwoning en een zorgboerderij. Deze functies zijn 

milieugevoelig en vanuit milieuregeling niet mogelijk bij een nog in werking zijnd agra-

risch bedrijf. Geregeld is verder dat de nevenactiviteiten in beginsel moeten plaatsvin-

den in bestaande gebouwen. Er worden in dat geval geen nadere eisen gesteld aan 

de situering en oriëntatie van gebouwen. In voorkomende gevallen kan een nieuw ge-

bouw voor nevenactiviteiten nodig zijn. In dat geval is een separate planologische 

procedure nodig, waarbij de gemeente een voor het perceel specifieke afweging kan 

maken, gelet op het beleid behoud agrarisch erfgoed. 

 

Wel worden eisen gesteld aan de inpassing van het erf conform het beleid: 

 erf inpassen in de landschappelijke patronen en deze waar mogelijk herstellen; 

 aan de voorzijde representatief van karakter met open tuin en meer naar achteren 

een nutstuin zoals een boomgaard die aan de achterzijde over kan gaan in een 

open erf als aansluiting op het weideland; 

 erven van boerderijen zijn in beginsel hoogstens zeventig meter diep gemeten 

vanaf de voorgevelrooilijn, erven van woningen in beginsel hoogstens veertig me-

ter diep; 

 tuin en voorerf beplanten met erfbomen zoals (lei)linden en kastanjes en verder 

voorzien van gras met eventueel bescheiden struiken die het zicht op de voorgevel 

niet blokkeren; 

 geen hekken rond de erven; 

 verharding beperken tot het hoogst noodzakelijke, waarbij op het voorerf in begin-

sel slechts grind dient te worden gebruikt en op het achtererf ook aan gesloten 

verharding kan worden gedacht; 

 eventueel parkeren vindt plaats op het zij- of achtererf zonder daarvoor speciale 

voorzieningen te maken; 

 een passende en streekeigen beplanting langs de randen van het erf met polder-

bomen zoals wilgen of elzen dan wel populieren dicht langs de randen van het erf, 

waarbij eventuele nieuwe functies aan het zicht kunnen worden onttrokken door 

een wilgen- of elzenhaag; 

 opstelplekken voor kamperen bij de boer uitvoeren als boomgaard met hoogstam-

fruit zoals appels en peren; 

 geen buitenopslag: 

 oorspronkelijke beëindiging erven met een (voormalige) hooiberg behouden.  

 

Bij volledige bedrijfsbeëindiging zijn de functies werken, maatschappelijk-zorg (zorg-

boerderij), recreatie, bedrijf en wonen voorstelbaar, waarbij bij de laatste functie te-

vens splitsing in twee wooneenheden mogelijk is in het geval van cultuurhistorisch 

waardevolle hoofdbouwen (deze zijn aangeduid met een aanduiding monument of ka-

rakteristiek). Uit het beleid valt tevens op te maken dat naast het hoofdgebouw tevens 

andere bebouwing voor bewoning in aanmerking kan komen. Het beleid geeft hiertoe 

enkele handvatten. In feite gaat het in dit soort gevallen om een complete erftransfor-

matie, waarbij wellicht gebouwen moeten worden gesloopt, herplaatst en het erf op-

nieuw dient te worden ingericht. Dat is iets anders als een nieuwe functies (nevenacti-

viteiten) toestaan in reeds bestaande gebouwen. Deze mogelijke ontwikkelingen 

zullen daarom met een separate planologische procedure moeten worden afgewik-

keld: dergelijke ontwikkelingen zijn zodanig specifiek, dat deze niet goed in een wijzi-

gingsbevoegdheid kan worden gegoten.  
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3.5.11 Parkeerbeleidsplan Leiderdorp 2012-2020 (2012) 

Het beleidsplan brengt de huidige knelpunten in kaart en zal als toetsingskader funge-

ren voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van parkeren. Voor nieuwe ont-

wikkelingen is er een toetsingskader ontwikkeld waaraan bouwvergunningen 

moeten voldoen in het kader van het parkeren. In alle gevallen geldt dat het parkeren 

op eigen terrein geregeld moet worden. Hoeveel parkeerplaatsen dat moeten zijn, ligt 

aan de functie(s) die worden gebouwd of hoe het perceel wordt gebruikt (bestaande 

tekorten niet meegerekend). In de bijlage van het parkeerbeleidsplan is de lijst te vin-

den. Hoewel het buitengebied niet wordt behandeld in de nota (er zijn ook geen knel-

punten bekend; dit geldt ook voor fietsparkeren), geldt bovenstaand principe wel. In de 

regels is daarom een regeling opgenomen die erin voorziet dat in geval van ontwikke-

lingen de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. 

3.6 Conclusie beleidskader  

Uit bovenstaande blijkt, dat het nieuwbouwplan in overeenstemming is met zowel 

Rijks-, provinciaal, regionaal als gemeentelijk beleid. 
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4 Milieu en omgevingsfactoren 

4.1 Algemeen 

Aan de verschillende overheden zijn op basis van milieuwetgeving zoals de Wet mili-

eubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder en de Wet luchtkwaliteit 

vele taken en bevoegdheden op milieugebied toegekend. Deze hebben ook betrek-

king op de ruimtelijke ordening. Het milieubeleid van de verschillende overheden is er 

op gericht om te komen tot een integrale verbetering van de leefomgeving door een 

vroegtijdige integratie van milieukwaliteit in ruimtelijke planvormingsprocessen.  

4.2 Milieu-aspecten 

4.2.1 Milieueffectrapportage (m.e.r.) 

4.2.1.1 Beleid en regelgeving. 

Voor plannen en activiteiten, die mogelijk belangrijke nadelige gevolgen hebben voor 

het milieu, kan het noodzakelijk zijn dat een milieueffectrapport wordt opgesteld. 

In hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en in het Besluit milieueffectrapportage is dit 

geregeld. Er is een m.e.r.plicht voor plannen (planMER)en een m.e.r.plicht voor be-

sluiten. Een plan is planm.e.r.plichtig als het plan kaders stelt voor m.e.r.plichtige acti-

viteiten.  

 

Een bestemmingplan kan planm.e.r.plichtig zijn. Dit is het geval als het plan kaders 

stelt voor latere m.e.r.plichtige activiteiten en/of als voor het plan een passende be-

oordeling nodig is. Daarnaast kan een plan ook m.e.r.plichtig zijn als er een concreet 

(bouw)plan ter uitvoering ligt. 

 

4.2.1.2 Plan specifiek 

Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter en bevat geen activiteiten die 

genoemd worden in het Besluit milieueffectrapportage. In het plan bevinden zich agra-

rische bedrijven. De gemeente wil de bouwvlakken handhaven maar geen emissie 

toename in het bestemmingsplan (op de agrarische bedrijven) toelaten. Overigens 

houdt dit in dat niet-vergunde of niet gebouwde stallen die nog wel mogelijk zijn qua 

vergunde milieuruimte wel zijn toegestaan. Hierdoor is uit te sluiten dat er significante 

gevolgen van dit bestemmingsplan op Natura 2000 gebieden plaats vindt. Er is op 

grond van artikel 19j, lid 2 van de Natuurbeschermingswet 1998 geen passende be-

oordeling nodig waardoor het plan geen m.e.r plicht heeft. 

4.2.2 Bedrijven en milieuzonering 

4.2.2.1 Beleid en regelgeving 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden beoordeeld of bedrijven 

in de omgeving worden belemmerd door de ontwikkeling en of ter plaatse van gevoe-

lige functies, zoals woningen, sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

 

Voor de beoordeling hebben wij gebruik gemaakt van de Handreiking Bedrijven en mi-

lieuzonering (VNG, editie 2009). Per milieucategorie geldt een minimaal gewenste af-

stand, de richtafstand.  
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Deze richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven 

(of andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds als uiterste situering van 

de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunning vrij 

bouwen mogelijk is. De in de handreiking opgenomen afstanden zijn indicatief en ver-

schillen per gebiedstype waarin de ontwikkeling zal plaatsvinden Uitgangspunt is dat 

deze afstanden gemotiveerd worden toegepast. 

 

Milieucategorie Richtafstand woonomge-
ving in meters 

Richtafstand gemengd 
gebied in meters 

1 10 0 

2 30 10 

3.1 50 30 

3.2 100 50 

4.1 200 100 

In bijlage 1 bij de regels is de bedrijvenlijst opgenomen. 

 

4.2.2.2 Plan specifiek 

Het plangebied wordt getypeerd als gemengd gebied. In het plangebied liggen met 

name grondgebonden veehouderijen. De toetsing van deze bedrijven aan wet en re-

gelgeving vindt plaats in paragraaf 4.2.3. Naast veehouderijen zijn er in het gebied ak-

kerbouwbedrijven, rioolgemalen en een gasdistributie installatie aanwezig. Deze zijn 

alle al bestemd in het huidige bestemminsplan. 

 

4.2.2.3 Conclusie 

Dit bestemmingsplan is conserverend. Er wordt geen ruimte geboden aan ontwikke-

lingen van bedrijven. Er zijn geen knelpunten met betrekking tot de aanwezige bedrij-

ven. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan komt daar geen verandering in. 

Voor de percelen Achthovenerweg 41a/b en 49c is recent een procedure voor het 

vergroten/ wijzigen van een agrarisch bouwperceel doorlopen. Idem een Bed and 

Breakfastvoorziening aan de Achthovenerweg 7. De aanvaardbaarheid hiervan is 

aangetoond in betreffende omgevingsvergunningen; deze zijn daarom onverkort over-

genomen in dit bestemmingsplan. Uitzondering op bovenstaande vormen de volgende 

ontwikkelingen: 

 Extra woning Achthovenerweg 27; 

 Toestaan recreatiewoning Achthovenerweg 53; 

 Zaalverhuur Achthovenerweg 13/15; 

 Vergroting woning Achthovenerweg 58a; 

 Splitsing woning naar twee woningen Achthovenerweg 54. 

Deze ontwikkelingen zijn zodanig kleinschalig, leveren geen overlast op en zijn gele-

gen in overwegend rustig gebied, dat nader onderzoek naar de haalbaarheid niet no-

dig is. 

4.2.3 Geur agrarische bedrijven  

In en rondom het plangebied bevinden zich een aantal grondgebonden veehouderijen. 

Dit zijn mogelijke bronnen voor geurhinder en daarom gelden voor veehouderijen re-

gels met betrekking tot aan te houden afstanden tot voor geur gevoelige objecten zo-

als bijvoorbeeld woningen. Hierbij zijn de Wet geurhinder en veehouderij en het Activi-

teitenbesluit de relevante kaders. Afhankelijk van het aantal en type dieren is met 

betrekking tot geur of de Wet geurhinder en Veehouderij van toepassing of het Activi-

teitenbesluit.  
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4.2.3.1 Beleid en Regelgeving 

In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en in het Activiteitenbesluit is vastgelegd 

aan welke geurnormen een veehouderij moet voldoen. Er zijn normen opgenomen die 

de maximale geurbelasting op een gevoelig object (bijvoorbeeld woningen) bepalen. 

Als de geuremissie van een dier niet bekend is (geen geuremissiefactoren vastge-

steld), stelt de wet minimumafstanden tussen veehouderij en geurgevoelig object. Als 

die geuremissie wel bekend is, dan moet de geurbelasting worden berekend met con-

touren. De emissie van geurstoffen uit een veehouderijbedrijf wordt uitgedrukt in odour 

per m
3
 (OUE/m

3
). Hiervoor zijn emissiefactoren vastgelegd in de Regeling geurhinder 

en veehouderij. De berekende geurbelasting wordt getoetst aan de norm (de maxima-

le belasting die het bedrijf mag veroorzaken). 

 

Gemeenten mogen, binnen bepaalde bandbreedten, van deze wettelijke normen af-

wijken. Afwijkende normen gelden binnen een bepaald gebied. Het hanteren van af-

wijkende normen moet worden onderbouwd vanuit een ruimtelijke visie op de ontwik-

keling van een gebied. Daarbij moet een relatie worden gelegd met de geurbelasting 

in het gebied. Dit worden de zogenaamde gebiedsvisies genoemd, waarin een onder-

bouwing wordt gevonden voor de afwijkende normstelling. De afwijkende normen 

moeten, door middel van een raadsbesluit, in een gemeentelijke verordening worden 

vastgelegd. In gemeente Leiderdorp is geen geurverordening vastgesteld. 

 

Omgekeerde werking  

De normen, die voortvloeien uit wetgeving op het gebied van geurhinder van veehou-

derijen, dienen in de eerste plaats voor de vaststelling van de vraag of voor een vee-

houderij een milieuvergunning kon worden verleend. Deze eisen ten aanzien van de 

maximale geurbelasting of minimaal aan te houden afstanden zijn ook van belang bij 

de beoordeling van de vraag of een bepaalde geurgevoelige bestemming kan worden 

gerealiseerd nabij een veehouderij. Deze zogenaamde 'omgekeerde werking' heeft 

dus betrekking op ruimtelijke ordeningsbesluiten, zoals bestemmingsplannen en vrij-

stellingen.  

 

Vaste rechtspraak bij dit soort besluiten is: 

 dat er geen sprake mag zijn van een aantasting van de bestaande rechten van de 

(blijvende) veehouderijen,  

 dat er sprake moet zijn van aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

 

Bebouwde kom 

In de Wgv is het begrip bebouwde kom niet gedefinieerd, maar in de Memorie van 

Toelichting bij het wetsvoorstel is aangegeven dat deze bepaald wordt door de aard 

van de omgeving: op korte afstand van elkaar gelegen bebouwing geconcentreerd tot 

een samenhangende structuur, dat overwegend een woon- en verblijfsfunctie heeft en 

waarin dus veel mensen per oppervlakte-eenheid daadwerkelijk wonen.  

Lint bebouwing( 1- dimensionale structuur) wordt vaak niet als een bebouwde kom 

gezien. Veelal wordt pas gesproken over een bebouwde kom als er een 2- dimensio-

nale structuur van bebouwing c.q. wegen aanwezig is 
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Vaste afstanden en geurnormen 

De gemeente Leiderdorp, en daarmee het plangebied, is gelegen in een niet-

concentratiegebied. Voor dieren zonder geuremissiefactor zoals melkvee gelden on-

derstaande afstanden tot een geurgevoelig object: 

 Een afstand van 100 meter tot objecten buiten de bebouwde kom  

 Een afstand van 50 meter tot objecten inde bebouwde kom  

Voor dieren met een geuremissiefactor zijn de wettelijke normen die gelden voor de 

maximaal toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object in onderstaande tabel 

opgenomen.  

 

 

4.2.3.2 Conclusie  

Het bestemmingsplan is overwegend conserverend. Er wordt geen ruimte geboden 

aan ontwikkelingen van veehouderijen anders dan die al in het vigerende bestem-

mingsplan mogelijk waren. Er zijn geen knelpunten met betrekking tot geur van vee-

houderijen aanwezig. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan komt daar geen 

verandering in. V.w.b. de kleinschalige ontwikkelingen en het aspect geur: hier wordt 

in hoofdstuk 2 een overweging gewijd voor zover noodzakelijk. 

4.2.4 Bodem 

4.2.4.1 Beleid en regelgeving 

Wet ruimtelijke ordening 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat gemeenten bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen regels stellen voor een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent 

voor de bodem (grond en grondwater) dat de bodemkwaliteit en de voorgenomen be-

stemming met elkaar in overeenstemming dienen te zijn. Of de bodem een planont-

wikkeling in de weg staat, wordt middels een historisch onderzoek eventueel aange-

vuld met een bodemonderzoek bepaald. De resultaten van het historisch onderzoek, 

het bodemonderzoek en de conclusie met eventuele saneringsadviezen worden in het 

bestemmingsplan vermeld. 

 

    Concentratiegebied Niet-
concentratiegebied 

Afstand buitenzijde 
dierenverblijf tot 
buitenzijde geurge-
voelig object 

Binnen be-
bouwde 
kom 

Dierencategorieën 
Rgv 

Max. 3 ouE/m³ Max. 2 ouE/m³ 

Min 50m 
Andere dierenca-
tegorieën 

Min 100m tov geur-
gevoelig object 

Min 100m tov geur-
gevoelig object 

Buiten be-
bouwde 
kom 

Dierencategorieën 
Rgv 

Max. 14 ouE/m³ Max. 8 ouE/m³ 

Min 25 m 
Andere dierenca-
tegorieën 

Min 50m tov geurge-
voelig object 

Min 50m tov geur-
gevoelig object 
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

In de Wabo staat dat een omgevingsvergunning, voor het bouwen op een vermoeden 

van ernstig verontreinigde grond, pas in werking treedt nadat: 

 er is vastgesteld dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemveront-

reiniging; 

 het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan/BUS-melding; 

 er een melding is gedaan van een voornemen tot saneren. 

 

Wet bodembescherming (Wbb) 

Als er sprake is van ernstige bodemverontreiniging dan gelden de regels van de Wet 

Bodembescherming. In de Wbb is een saneringsdoelstelling bepaald (het saneren 

naar de functie) en een saneringscriterium (wanneer moet er gesaneerd worden (bij 

zogenaamde “spoed- of risicolocaties”)). 

 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Het Besluit bodemkwaliteit geeft de lokale bevoegde gezagen de mogelijkheid om de 

bodemkwaliteit binnen hun gebied actief te gaan beheren binnen de gegeven kaders. 

Dit geeft onder andere ruimte voor nieuwe projecten op het gebied van natuur, wonen 

en industrie. Daarnaast worden de kwaliteit en de integriteit van belangrijke intermedi-

airs bij bodemactiviteiten beter geborgd. In het Besluit staan ook regels met betrekking 

tot het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. 

 

Lokaal bodembeleid 

De regels voor grondverzet volgen uit het Besluit bodemkwaliteit. 

In de gemeente Leiderdorp is voornamelijk het generieke beleid van kracht. Dat bete-

kent dat toe te passen grond altijd aan twee eisen moet voldoen: 

 toe te passen grond moet beter of gelijk in kwaliteit zijn als de ontvangende bodem 

- (op niveau van bodemkwaliteitsklasse) 

 toe te passen grond moet beter of gelijk in kwaliteit zijn als geldt voor de op betref-

fende plek geldende bodemfunctieklasse. 

 

De gemeente Leiderdorp beschikt over een bodemfunctieklassenkaart. Eventueel 

aanvullende regels worden opgenomen in de regionale bodembeheernota. 

 

In de gemeente Leiderdorp is voor een klein oostelijk gelegen deel van plangebied 

Polder Achthoven gebiedsspecifiek beleid van kracht, er is sprake van toemaakdek. 

 

4.2.4.2 Relatie tot het plangebied 

Wanneer er binnen een gebied geen ontwikkelingen zijn gepland hoeft de bodem al-

leen gesaneerd te worden indien sprake is van een risicovolle bodemverontreiniging; 

een zogenaamde “spoedlocatie”. In het huidige plangebied zijn geen spoedlocaties 

bekend.  

 

Op locaties waar wel ontwikkelingen plaatsvinden dient de bodem gesaneerd te wor-

den als sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. In dat geval dient vooraf-

gaand aan ontwikkelingen een saneringsplan of BUS-melding opgesteld te worden 

welke goedgekeurd moet worden door de Omgevingsdienst zijnde het bevoegd gezag 

in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). 

 



SAB 76  

 

Door de Omgevingsdienst is een inventarisatie gemaakt van de meest relevante bo-

demgegevens uit het plangebied. Het gaat hierbij om informatie uit tank-, bodemon-

derzoek- en verontreinigingsbronnen.  

 

De informatie is afkomstig uit de volgende archieven: 

 het bodeminformatiesysteem (BIS/GIS);  

 het tankinformatiesysteem;  

 het historische bedrijvenbestand (Hbb).  

 

4.2.4.3 Bodeminformatiesysteem 

Gebleken is dat van een groot deel van het plangebied de bodemkwaliteit niet bekend 

is. In het plangebied zijn een aantal locaties aanwezig waar sterke verontreinigingen 

met zware metalen (vnl koper, lood en zink) zijn aangetroffen, waarschijnlijk als gevolg 

van langdurig gebruik en ophooglagen. Er bevinden zich in het gebied geen zoge-

naamde spoed locaties of locaties waar binnen een bepaalde termijn saneringen moe-

ten worden uitgevoerd. 

 

Binnen het plangebied bevinden zich enkele potentieel ernstige, niet spoedeisende 

gevallen van bodemverontreiniging, die gezien het conserverend karakter van het plan 

niet nader zijn geïnventariseerd.  

 

Verder is in het BIS gekeken naar locaties die in het verleden zijn aangepakt in het 

kader van de Wbb en waarvoor het bevoegd gezag beschikkingen heeft afgegeven. 

De locaties waar vanwege de aanwezigheid van verontreinigingen nog vervolgacties 

moeten worden uitgevoerd, staan hieronder genoemd: 

 Afrit Hoogmade / tankstation A4; er is sprake van een nieuw geval van bodemver-

ontreiniging met benzinegerelateerde stoffen (ETBE/MTBE), dit geval moet nog 

nader worden onderzocht en worden verwijderd; 

 Achthovenerweg 39, voormalige machinefabriek en een benzinepompinstallatie. 

Uit bodemonderzoek bleek dat er mogelijk sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met zware metalen en minerale olie. De verontreiniging 

moet nog nader worden onderzocht en mogelijk worden gesaneerd. 

 

4.2.4.4 Tankinformatiesysteem 

Ter plaatse van een aantal locaties langs de Achthovenerweg zijn een aantal tanks 

aanwezig. Het merendeel is conform KIWA-richtlijnen/BOOT/Activiteitenbesluit gesa-

neerd. Van enkele tanks is geen informatie bekend. De Omgevingsdienst verwacht 

geen belemmeringen voor het bestemmingsplan. 

 

4.2.4.5 Historisch bedrijvenbestand 

In het plangebied zijn enkele bedrijven aanwezig geweest en dempingen van water-

gangen aanwezig die potentieel verdacht zijn op het veroorzaken van bodemveront-

reiniging. Historisch onderzoek en/ of oriënterend onderzoek moet hier nog worden 

uitgevoerd. Andere locaties zijn bij bouwwerkzaamheden al wel onderzocht. De Om-

gevingsdienst verwacht echter geen belemmeringen voor het bestemmingsplan. 

 

4.2.4.6 Conclusie 

Het bestemmingsplan is conserverend van aard, met uitzondering van de besproken 

locaties waar ontwikkelingen zijn voorzien. Voor de vaststelling van het plan worden 

vanuit het vakgebied bodem geen belemmeringen verwacht. 
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Het bestemmingsplan maakt de volgende ontwikkelingen mogelijk.  

 Het wandelpad op de Ruigekade wordt heringericht. Ernaast wordt een fietspad 

aangelegd. 

 Het 380 kV inpassingsplan wordt opgenomen in dit plan. 

 Vergroting/wijziging van een tweetal agrarische bouwkavels (Achterhovenerweg 

49c en 41a/b)~dit is reeds vergund; 

 Aan de Achthovenerweg 58a wordt een bestaande woning vergroot; 

 De woning aan de Achthovenerweg 54 wordt gesplitst naar twee zelfstandige wo-

ningen. 

 Voor de locatie Achthovenerweg 7 is een gebruik als Bed en Breakfast toegestaan 

en op de locatie Achthovenerweg 27 wordt een extra woning toegestaan. Aan de 

Achthovenerweg 53 wordt een recreatiewoning toegestaan. Aan de Achthove-

nerweg 13-15 komt een zaalverhuuraccommodatie. Deze ontwikkelingen betreffen 

wijzigingen naar een voor bodem gevoelige bestemming; 

 

De genoemde ontwikkelingen onder de eerste vijf aandachtsstreepjes zijn niet bo-

demgevoelig c.q. reeds vergund c.q. hebben geen betrekking op uitbreiding van een 

gevoelige functie, zodat hiervoor een vervolgonderzoek achterwege kan blijven. Ech-

ter, indien grond wordt toegepast of afgevoerd moet worden gehandeld conform de 

daarvoor geldende regelgeving. In het bijzonder wordt daarbij gewezen op het Besluit 

bodemkwaliteit. Afhankelijk van de invulling van de plannen kunnen vanuit dit kader 

grondkeuringen nodig zijn. Niet uit gesloten is dat bij bouwen en graafwerkzaamheden 

nog niet ontdekte bodemverontreinigingen worden waargenomen en bodemonderzoek 

en/of saneringsmatregelen noodzakelijk zijn. Bij verdachte omstandigheden zoals het 

aantreffen van puin of andere zintuiglijke afwijkingen die op verontreinigde bodem 

kunnen duiden, wordt geadviseerd contact op te nemen met de Omgevingsdienst 

West-Holland. V.w.b. de ontwikkelingen genoemd onder het laatste aandachtsstreepje 

geldt dat aangezien het hier gaat om bestaande gebouwen (er vinden geen grondroe-

rende werkzaamheden plaats), nader onderzoek achterwege kan blijven. V.w.b. de 

vergroting van de woning Achthovenerweg 58a geldt dat ter plaatse reeds een woon-

functie aanwezig is, zodat het perceel reeds geacht wordt geschikt te zijn voor de 

aanwezige functie. 

 

Er zijn enkele locaties met verontreinigingen waarvoor vanuit de Wbb een (niet 

spoedeisende) vervolgactie noodzakelijk is. Het betreft de locaties Afrit Hoogmade / 

tankstation A4 en Achthovenerweg 39. Aangezien voor deze locaties geen ontwikke-

lingen zijn beoogd vormen deze geen belemmeringen voor het vaststellen van het be-

stemmingsplan. 

 

In het algemeen geldt dat een bodemonderzoek noodzakelijk is bij het wijzigen van de 

bestemming, de aanvraag van een omgevingsvergunning of graafwerkzaamheden. 

Indien sprake is van ernstige bodemverontreiniging, zal op basis van de Wbb en de 

Wabo (art 6.2c) pas gebouwd/ontwikkeld mogen worden wanneer bij de omgevings-

aanvraag een door het bevoegd gezag (Omgevingsdienst West-Holland) goedgekeurd 

saneringsplan/BUS-melding is gevoegd. 

 

Indien er grond wordt afgevoerd of toegepast op een locatie, dient dit plaats te vinden 

conform de van overheidswege gestelde regels. In het bijzonder wordt gewezen op 

het Besluit bodemkwaliteit.  
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4.2.5 Geluid 

4.2.5.1 Beleid en regelgeving 

Geluidsoverlast kan worden veroorzaakt door industrielawaai, railverkeerslawaai, 

wegverkeerslawaai en luchtverkeerslawaai van Schiphol. In deze paragraaf worden 

deze aspecten onderzocht. 

 

4.2.5.2 Wettelijk kader 

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het (spoor)wegverkeer en/of door indu-

strieterreinen met een wettelijke geluidzone, het woonmilieu mag belasten, is geregeld 

in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder stelt dat in principe de geluidbelasting op 

de gevel van woningen niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde, dan wel 

een nader bepaalde hogere grenswaarde. Indien een bestemmingsplan nieuwe ge-

luidsgevoelige functies (woningen) toestaat, stelt de Wet geluidhinder de verplichting 

akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidbelasting ten gevolge van wegen en 

gezoneerde industrieterreinen op een bepaalde afstand van de nieuwe geluidsgevoe-

lige functies.  

 

4.2.5.3 Industrielawaai 

Een gebruik van gronden en bouwwerken voor inrichtingen als bedoeld in onderdeel D 

van Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (dit zijn ‘de grote lawaaimakers’) is uitge-

sloten binnen het plangebied.  

 

Dat geldt niet voor de bedrijvigheid aan de overzijde van de Oude Rijn. Conform arti-

kel 53 van de Wet Geluidhinder is op de verbeelding de geluidzone van het Bedrijven-

terrein Barre Polder en van het Oosthoekterrein aangegeven.  

Een deel van het plangebied ligt binnen de geluidszone van de bedrijventerreinen Bar-

re Polder en Oosthoek in Zoeterwoude- Rijndijk (zie navolgende afbeelding). 

 

 

 

 

Geluidzone Barre polder en Oosthoek (volgens de gegevens van Zoeterwoude 

stelt de kleine cirkel Oosthoek voor en de grote Barre Polder) 
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Op de Barre polder is Heineken Nederland BV gevestigd. Heineken Nederland BV is 

een inrichting die in belangrijke mate geluidshinder kan veroorzaken naar haar omge-

ving toe. Dergelijke inrichtingen worden genoemd in bijlage I onderdeel D van het Be-

sluit Omgevingsrecht. Voor terreinen waar dergelijke inrichtingen toegestaan zijn dient 

volgens artikel 53 van de Wet geluidhinder een geluidszone te worden vastgesteld. 

Heineken heeft de afgelopen jaren diverse (sanerings)maatregelen doorgevoerd om 

de geluidsemissie in noordelijke richting af te laten nemen. Omdat er ondanks deze 

geluidsreducerende maatregelen onvoldoende akoestische ruimte beschikbaar was 

voor diverse uitbreidingen, is de geluidszone aan de zuidzijde verruimd.  

Deze geluidszone overlapt het meest oostelijk deel van het plangebied. Buiten deze 

geluidszone mag de geluidsbelasting niet meer dan 50 dB(A) bedragen.  

De vastgestelde zone komt overeen met de 50 dB(A)-contour. Buiten deze zone mag 

de geluidsbelasting de waarde van 50 dB(A) niet overschrijden. 

 

De geluidszones van beide bedrijventerreinen zijn genomen op de verbeelding. In de 

regels is een beschermende regeling opgenomen. Onder meer is geregeld dat binnen 

de zone alleen nieuwe functies mogen worden gerealiseerd met inachtneming van de 

maximale voorkeursgrenswaarde zoals opgenomen in de Wgh. Tevens is een wijzi-

gingsbevoegdheid opgenomen de zones in het bestemmingsplan aan te passen in-

dien er aanleiding is de zone aan te passen, bijvoorbeeld als er een bedrijf verdwijnt. 

 

Deze zones zijn ook relevant voor nieuwe geluidgevoelige functies binnen die zones. 

Daarvoor biedt dit bestemmingsplan echter geen mogelijkheid. Omdat er geen ge-

luidsgevoelige bestemming (en)/woningen mogelijk gemaakt worden die binnen een 

geluidszone van een zogenaamde grote lawaaimaker liggen hoeft dit aspect niet 

meegenomen te worden in de beoordeling van het plan.  

 

Binnen de invloedsfeer van bedrijven anders dan ‘de grote lawaaimakers’ worden te-

vens geen nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk gemaakt met dit plan (de nieuwe 

woning op Achthovenerweg 27 is ter vervanging van een reeds toegestaan kinder-

dagverblijf, hetgeen een geluidgevoelige functie is). Dit aspect hoeft daarom niet 

meegenomen te worden in de beoordeling van het plan. 

 

4.2.5.4 Spoorwegverkeerslawaai 

Het bestemmingsplan is conserverend van aard voor de bestaande spoorlijnen en ge-

luidgevoelige objecten, zoals woningen. Het plan maakt geen nieuwbouw mogelijk 

binnen de geluidzone van het spoor. In het geval van bestaande situaties waar geen 

nieuwe functies zijn voorzien, zoals het conserverend bestemmingsplan, is het uitvoe-

ren van akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. 

 

4.2.5.5 Wegverkeerslawaai 

Het bestemmingsplan is conserverend van aard voor de bestaande wegen welke een 

geluidzone hebben ingevolge de Wet geluidhinder. Binnen het bestemmingsplan wor-

den geen nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt. Tevens worden geen 

nieuwe wegen/aanpassingen aan wegen mogelijk gemaakt waar binnen bestaande 

geluidsgevoelige functies zijn gelegen. Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai 

kan hierdoor achterwege blijven. 
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4.2.5.6 Luchtverkeerslawaai 

Het plan ligt niet binnen een beperkingengebied zoals bedoeld in het Luchthaven in-

delingsbesluit (LIB).  

 

4.2.5.7 Conclusie 

Het bestemmingsplan is conserverend van aard waardoor er geen nieuwe geluidsge-

voelige functies of nieuwe (spoor) wegen c.q. aanpassingen aan (spoor) wegen moge-

lijk worden gemaakt. De ontwikkelingen die wel zijn mogelijk zijn, zijn niet geluidge-

voelig. Uitzondering hierop vormt de woning aan de Achthovenerweg 27. Deze komt 

echter in een bestaand gebouw waar reeds een geluidgevoelige functie toegestaan is, 

namelijk een kinderdagverblijf.  

 

Om die reden wordt aangenomen dat sprake is van een acceptabel woon- en leefkli-

maat wat betreft geluid. Hetzelfde geldt voor de Bed and Breakfast aan Achthove-

nerweg 7. Gelet op het rustige karakter van de Achthovenerweg is het voorts niet 

aannemelijk dat de grenswaarde van 48 dB(A) overschreden wordt. De recreatiewo-

ning aan no. 53 is niet geluidgevoelig, derhalve is geen onderzoek nodig. 

Ook worden er geen nieuwe bedrijven mogelijk gemaakt. In het geval van bestaande 

situaties waar geen nieuwe functies zijn voorzien, zoals het conserverend bestem-

mingsplan, is het uitvoeren van akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. 

4.2.6 Luchtkwaliteit 

4.2.6.1 Landelijk wet-/regelgeving en beleid 

In de Wet milieubeheer (Wm) zijn kwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. 

Hoofdstuk 5 Titel 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ wordt kortweg aangeduid als de Wet lucht-

kwaliteit. Het doel van de wet is om mens en milieu bescherming te bieden tegen de 

negatieve effecten van luchtverontreiniging. Voor de gezondheid van de mens is een 

goede luchtkwaliteit van groot belang. Daarom zijn in bijlage 2 van de Wet milieube-

heer grenswaarden opgenomen voor een aantal stoffen die als verontreiniging in de 

lucht voorkomen. In de praktijk richt de aandacht zich vooral op de stoffen stikstofdi-

oxide en fijn stof ( PM10). Van deze stoffen komen in Nederland concentraties voor die 

in de buurt van de grenswaarde liggen. De overige stoffen die in bijlage 2 zijn ge-

noemd liggen over het algemeen ver onder de grenswaarden. 

 

4.2.6.2 PM2,5 

Voor fijn stof PM2,5 geldt een (niet verplichtende) richtwaarde van 25 µg/m
3
. Op 1 ja-

nuari 2015 wordt dit een (verplichtende) grenswaarde. Tot 1 januari 2015 mag op 

grond van Bijlage 2 Wet milieubeheer paragraaf 4 voorschrift 4.4 niet getoetst worden 

op deze grenswaarde ook niet wanneer na deze datum een negatieve invloed is op de 

luchtkwaliteit. Aangezien dit bestemmingsplan waarschijnlijk na 31 december 2014 

wordt vastgesteld, wordt wel getoetst aan deze grenswaarde. Hiervoor wordt gebruikt 

gemaakt van de NSL-monitoringstool. Gezien het grote verschil tussen de grenswaar-

de en de achtergrondconcentratie zal dit bestemmingsplan niet leiden tot overschrij-

ding van de grenswaarde. 

 

4.2.6.3 Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

De ‘Wet luchtkwaliteit’ vormt de Nederlandse uitwerking van de Europese normen 

voor de luchtkwaliteit. Op grond van de Europese regelgeving moet vanaf 2005 overal 

in Europa worden voldaan aan de grenswaarde voor fijn stof PM10. Voor stikstofdioxi-
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de (NO2) geldt de grenswaarde vanaf 2010. In ons land is het niet gelukt om overal 

aan de grenswaarden te voldoen. Daarom heeft Nederland om uitstel verzocht. Op 7 

april 2009 heeft de Europese Commissie het gevraagde uitstel gegeven. De jaarge-

middelde norm voor fijn stof PM10 moet uiterlijk in juni 2011 gehaald zijn en de dag-

gemiddelde en jaargemiddelde norm voor NO2 uiterlijk 1 januari 2015. Om deze nor-

men te halen is een maatregelenpakket opgesteld, dat in een 

samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid en de lagere overheden wordt uitge-

voerd. Dit pakket wordt het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

genoemd. Het NSL is op 1 augustus 2009 van kracht geworden en vormt de kern van 

de Wet luchtkwaliteit. Het NSL is een bundeling van alle ruimtelijke ontwikkelingen die 

de luchtkwaliteit ‘in betekenende mate’ verslechteren en alle maatregelen die de 

luchtkwaliteit verbeteren. Het Rijk coördineert het programma.  

Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in besluiten (algemene maatregelen 

van bestuur) en ministeriële regelingen. Hiervan zijn de volgende van belang: 

 

Besluit en regeling ‘niet in betekenende mate’. 

De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. 

Een project is klein als het slechts in geringe mate, ofwel niet in betekenende mate 

(NIBM), leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een ver-

slechtering van maximaal 3% van de grenswaarden voor NO2 en fijn stof PM10. Gro-

tere projecten die in betekenende mate bijdrage kunnen worden opgenomen in het 

NSL, als is aangetoond dat de effecten van dat project worden weggenomen door de 

maatregelen van het NSL. Met projecten die ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan 

de luchtverontreiniging is rekening gehouden in de autonome ontwikkeling van de 

luchtkwaliteit. 

Het Besluit en de Regeling ‘niet in betekenende mate’ bevat criteria waarmee kan 

worden bepaald of een bepaald project wel of niet als ‘in betekenende mate’ moet 

worden beschouwd.  

NIBM projecten kunnen - juridisch gezien - zonder toetsing aan de grenswaarden voor 

wat betreft het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Uit het oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening moet wel worden bekeken of het realiseren van het plan met be-

trekking tot de luchtkwaliteit op die locatie gewenst is. Daarbij speelt de mate van 

blootstelling aan de luchtverontreiniging een rol. Ook de gevoeligheid van bepaalde 

groepen mensen voor luchtverontreiniging kan daarbij worden afgewogen. Hierbij gaat 

het niet alleen om de toekomstige gebruikers van de locatie maar ook om de perso-

nen in de omgeving daarvan, bijvoorbeeld om de bewoners en/of kinderen in een 

school/kinderdagverblijf aan de gebiedsontsluitende wegen. 

 

4.2.6.4 Regionaal beleidskader Duurzame Stedenbouw 

In het Regionaal beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) zijn voor luchtkwaliteit 

de volgende ambities opgenomen:  

Basisambitie 

 Gevoelige bestemmingen (volgens het besluit Gevoelige bestemmingen) op min-

stens 100 meter van de snelweg. 

Extra ambitie 

 Handhaving van 5 % tot 10 % lagere waarden dan de grenswaarden NO2 en 

PM10 voor verblijfsgebieden ( 36 tot 38 μg/m
3
 ); 

 Gevoelige bestemmingen op minstens 300 meter van de snelweg; 

 Geen gevoelige bestemmingen of woningen direct langs een drukke weg 

(>10.000 mvt/etm). 
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4.2.6.5 Onderzoek 

Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Er worden, ten opzichte 

van het vorige bestemmingsplan, naast de hieronder genoemde, geen nieuwe ontwik-

kelingen in opgenomen.  

 De volgende ontwikkelingen worden in dit bestemmingsplan meegenomen: 

 Het wandel/fietspad op de Ruigekade wordt heringericht als wandelpad. Ernaast 

wordt een fietspad aangelegd; 

 Het 380 kV inpassingsplan wordt opgenomen in dit plan; 

 Op de locatie Achthovenerweg 7 komt een Bed en Breakfast, op de locatie Acht-

hovenerweg 27 komt een extra woning, op de locatie Achthovenerweg 13-15 een 

zaalverhuurvoorziening, op de Achterhovenerweg 53a een recreatiewoning en aan 

de Achthovenerweg 58a wordt een bestaande woning vergroot; 

 Vergroting/wijziging van een tweetal agrarische bouwkavels (Achterhovenerweg 

49c en 41a/b)~dit is reeds vergund. 

 

Deze ontwikkelingen hebben geen negatieve invloed op de luchtkwaliteit c.q. worden 

niet verder getoetst daar ze reeds vergund zijn. Uit oogpunt van goede ruimtelijke or-

dening dient wel afgewogen te worden of het aanvaardbaar is om het project op deze 

locatie te realiseren.  

 

Om inzicht te geven in de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging in het plan-

gebied kunnen de concentraties uit de digitale monitoringstool, die behoort bij het NSL 

(Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) worden gebruikt. Uit de monito-

ringstool blijkt dat op de toetspunten de concentraties stikstofdioxide en fijn stof  

(PM10) in het gehele plangebied lager zijn dan 35 µg/m
3
(2015). De concentratie PM2,5 

is overal lager dan 20 µg/m
3
. De verwachting is dat door het schoner worden van de 

autotechniek de concentratie van met name stikstofdioxide in de lucht in de toekomst 

nog lager is.  

 

4.2.6.6 Conclusie 

Het plan voldoet aan de Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteitseisen.  

4.2.7 Externe Veiligheid 

4.2.7.1 Beleid en regelgeving 

Voor externe veiligheid zijn een aantal bronnen van belang, namelijk het vervoer van 

gevaarlijke stoffen via de weg, het spoor of het water, het transport door ondergrondse 

buisleidingen en de opslag van gevaarlijke stoffen. 

 

4.2.7.2 Wettelijk kader 

Externe veiligheidsbeleid heeft betrekking op het gebruik, de productie, de opslag en 

het transport van gevaarlijke stoffen. De overheid stelt grenzen aan de risico’s van in-

richtingen met gevaarlijke stoffen. De grenzen zijn vertaald in een norm voor het 

plaatsgebonden risico (PR) en een oriëntatiewaarde en verantwoordingsplicht voor 

het groepsrisico (GR). 

 

4.2.7.3 Landelijk beleid 

Het Rijk heeft voor de verschillende risicobronnen beleid vastgesteld. 
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Inrichtingen 

Het beleid voor de opslag van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen is vastgelegd in 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid in-

richtingen (Revi). 

 

Buisleidingen 

Voor ondergrondse buisleidingen gelden het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 

 

Transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor 

Op 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) in werking ge-

treden.  

 

4.2.7.4 Provinciaal beleid 

De provincie Zuid Holland ambieert een veilig Zuid-Holland. In de provinciale struc-

tuurvisie (PSV) staat als provinciaal belang genoemd het ‘beschermen van grote 

groepen mensen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen’. De provincie wil voorko-

men dat risicovolle activiteiten gevestigd worden in de omgeving van grote groepen 

mensen of dat een nieuwe ontwikkeling gepland wordt binnen het invloedsgebied van 

een risicovolle activiteit. 

 

Het is niet altijd te voorkomen dat dit soort functies gecombineerd worden en het 

groepsrisico toeneemt. In dat geval vraagt de provincie van de verantwoordelijke be-

stuurders dat zij een verantwoording groepsrisico schrijven: een heldere en transpa-

rante toelichting waarin zij uitleggen waarom deze ontwikkeling op deze locatie nood-

zakelijk is. Op basis van een verantwoording groepsrisico moet aannemelijk worden 

gemaakt dat op termijn in de eindsituatie wordt voldaan aan de oriëntatiewaarde. 

  

4.2.7.5 Bestuurlijk kader externe veiligheid Holland Rijnland 

In het Bestuurlijk kader is een beslismodel opgesteld op basis van zonering van het 

groepsrisicodiagram (het fN-diagram, f= kans op calamiteit, N=aantal slachtoffers). 
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Het model gaat uit van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Aan de zones in het 

diagram zijn verschillende handelswijzen gekoppeld. Als de groepsrisicocurve voor 

een bepaalde activiteit of ruimtelijke ontwikkeling in een bepaalde zone uitkomt, volgt 

uit het beslismodel onder welke voorwaarden de activiteit of de ruimtelijke ontwikke-

ling is toegestaan. 

  

4.2.7.6 Inventarisatie risicobronnen 

Hieronder is een uitsnede van de risicokaart opgenomen. De begrenzing van het 

plangebied is globaal in blauw aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze afbeelding hebben de verschillende symbolen de volgende betekenis: 

 rode punten zijn risicobronnen; 

 groene punten zijn specifieke kwetsbare bestemmingen; 

 rode stippellijnen zijn buisleidingen; 

 rode doorgetrokken lijn is transportroute gevaarlijke stoffen (A4). 

 

Uit deze uitsnede blijkt dat de volgende risicobronnen relevant zijn voor het plange-

bied: 

  

Binnen het plangebied 

Binnen het plangebied liggen de volgende risicobronnen: 

Bedrijven: 

 LPG-tankstation, Rijksweg A4 1 (zuidzijde) 

Buisleidingen: 

 Hogedrukaardgasleiding W-517-01; 

 Hogedrukaardgasleiding W-517-05; 

 Hogedrukaardgasleiding W-515-05; 

 CO2-leiding. 

Transport van gevaarlijke stoffen over de weg: 

 A4; 

 Provinciale weg N446. 

 

Uitsnede risicokaart 
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Naast deze risicobronnen loopt door het noordelijk deel van het plangebied een bo-

vengrondse hoogspanningsleiding en wordt een nieuwe bovengrondse 380 kV hoog-

spanningsleiding aangelegd. De masten van deze leidingen kunnen mogelijk leiden tot 

risico’s voor de ondergronds gelegen hogedrukaardgasleidingen. 

 

Buiten het plangebied 

Buiten het plangebied zijn eveneens een aantal risicobronnen aanwezig die invloed 

kunnen hebben op het plangebied. 

Bedrijven: 

 LPG-tankstation, Rijksweg A4 2 (noordzijde). 

Buisleidingen: 

 Hogedrukaardgasleiding W-535-11. 

Transport van gevaarlijke stoffen over de weg: 

 A4; 

 Provinciale weg N446. 

 

4.2.7.7 Beoordeling externe veiligheid 

Algemeen 

Het plangebied omvat het buitengebied van de gemeente Leiderdorp, ten oosten van 

de kern Leiderdorp. Dit gebied bestaat voor het grootste gedeelte uit weiland. 

Het bestemmingsplan maakt geen grootschalige wijzigingen binnen het plangebied 

mogelijk. De volgende ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt: 

 Het wandel/fietspad op de Ruigekade wordt heringericht als wandelpad. Ernaast 

wordt een fietspad aangelegd; 

 Het 380 kV inpassingsplan wordt opgenomen in dit plan; 

 Op de locatie Achthovenerweg 7 komt een Bed en Breakfast (reeds vergund) op 

de locatie Achthovenerweg 27 komt een extra woning, op de Achthovenerweg 13-

15 komt een zaalverhuurlocatie, op de Achthovenerweg 53a een recreatiewoning 

en aan de Achthovenerweg 58a wordt een woning vergroot; 

 Vergroting/wijziging van een tweetal agrarische bouwkavels (Achthovenerweg 49c 

en 41a/b): dit is reeds vergund. 

 

4.2.7.8 Bedrijven 

LPG-tankstations 

Volgens de geldende omgevingsvergunningen voor milieu is de LPG-doorzet be-

grensd tot maximaal 1.500 m
3
/jaar. Op grond van het Besluit externe veiligheid gelden 

voor het LPG-tankstation de volgende risicocontouren voor het plaatsgebonden risico. 

 

Doorzet (m
3
) per 

jaar 
Afstand (m) 
vanaf vulpunt 

Afstand (m) vanaf onder-
gronds

 
of ingeterpt reser-

voir 

Afstand (m) van-
af afleverzuil 

≥ 1000 110 25 15 

Tabel 1: Plaatsgebonden risico PR=10
-6

 voor (planologisch) nieuwe situaties. 

 

Doorzet (m
3
) per 

jaar 
Afstand (m) 
vanaf vulpunt 

Afstand (m) vanaf onder-
gronds

 
of ingeterpt reser-

voir 

Afstand (m) van-
af afleverzuil 

≥ 1000 40 25 15 

Tabel 1: Plaatsgebonden risico PR=10
-6

 voor (planologisch) bestaande situaties. 
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Binnen de afstanden zoals opgenomen in de tabellen 1 en 2 zijn geen (planologisch) 

bestaande beperkt kwetsbare bestemmingen aanwezig. Dit bestemmingsplan maakt 

ruimtelijk gezien geen nieuwe (beperkt) kwetsbare bestemmingen mogelijk binnen de 

in tabel 1 bedoelde afstanden.  

 

Groepsrisico 

Voor het groepsrisico geldt een invloedsgebied van 150 meter, gerekend vanaf het 

LPG-vulpunt, de LPG-afleverinstallatie en het LPG-reservoir. Een deel van het plan-

gebied ligt binnen het invloedsgebied van (een van) beide LPG-tankstations. Het 

voormalige bezoekerscentrum ligt niet binnen het invloedsgebied van een LPG-

tankstation en leidt daarmee niet tot een verhoging van het groepsrisico. 

 

In het plangebied liggen binnen het invloedsgebied geen locaties waar mensen aan-

wezig zijn. Van een groepsrisico is sprake als er ten minste 10 dodelijke slachtoffers 

kunnen vallen als gevolg van een calamiteit bij een risicobron. Binnen het plangebied 

is geen sprake van een groepsrisico. 

 

4.2.7.9 Buisleidingen 

Binnen het plangebied bevinden zich meerdere ondergrondse hogedrukaardgaslei-

dingen en een ondergrondse leiding voor het transport van CO2.  

 

In de onderstaande tabel zijn een aantal belangrijke gegevens van de in het plange-

bied aanwezige buisleidingen opgenomen. 

 

Leidingnr. Diameter Werkdruk 100%-
letaliteitsgebied 

1%-
letaliteitsgebied 
(=invloedsgebied) 

Belemmeringen 
strook 

W-515-05 12 inch 40 bar 70 meter 140 meter 5 meter 

W-517-01  12 inch 40 bar 70 meter 140 meter 5 meter 

W-517-05 6 inch 40 bar 40 meter 70 meter 4 meter 

Buisleiding 
NPM (CO2) 

26 inch 22 bar --- --- 4 meter 

Tabel 2: Gegevens buisleidingen 

 

Binnen het 100%-letaliteitsgebied van een buisleiding zal iedereen komen te overlij-

den als gevolg van een maatgevende calamiteit met deze leiding. Het plangebied ligt 

gedeeltelijk binnen het 100% letaliteitsgebied en binnen het 1%-letaliteitsgebied van 

de bovenbedoelde leidingen. 

 

Plaatsgebonden risico 

Uit de risicokaart blijkt dat er in de omgeving van de ondergrondse hogedrukaardgas-

leidingen geen kwetsbare bestemmingen liggen. Wel liggen enkele beperkt kwetsbare 

bestemmingen in de directe omgeving van een van deze leidingen. Het gaat hierbij 

om het tankstation aan de Rijksweg A4 en om enkele woningen langs de Achthove-

nerweg aan weerszijden van de ondergrondse leiding. De afstand van deze woningen 

tot de leiding is minimaal 50 meter.  

 

Uit een uitgevoerde risicoberekening blijkt dat ter hoogte van deze woningen geen 

sprake is van een PR=10
-6

 contour. Het PR=10
-6

 leidt niet tot beperkingen voor het 

plan. 
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Belemmeringenstrook 

Voor alle ondergrondse leidingen geldt dat op grond van artikel 5 onder a van het 

Revb een belemmeringenstrook van 4 of 5 meter aan weerszijden van de leiding. Bin-

nen deze strook gelden beperkingen voor het gebruik van de gronden.  

 

De omvang van de belemmeringenstrook is afhankelijk van de druk van de leiding. De 

leidingen en de bijbehorende belemmeringenstroken zijn, voor zover deze in het plan-

gebied liggen, op de verbeelding weergegeven. In de regels is een artikel opgenomen 

waarin de beperkingen binnen de belemmeringenstroken zijn opgenomen. 

 

Groepsrisico 

Het plangebied bestaat voor het overgrote deel uit weilanden. Hier zijn geen personen 

aanwezig. Er is dan ook geen sprake van een groepsrisico.  

Alleen in de noordwesthoek van het plangebied nabij de op-afrit van de A4 zijn perso-

nen aanwezig in het tankstation en in het voormalige bezoekerscentrum van de HSL. 

Het voormalige bezoekerscentrum bevindt zich op ca. 300 meter van een onder-

grondse hogedrukaardgasleiding. Het voormalige bezoekerscentrum ligt buiten het in-

vloedsgebied en leidt niet tot een (verhoging van het) groepsrisico.  

 

Het tankstation Rijksweg A4 ligt op ca. 20 meter van de ondergrondse hogedrukaard-

gasleiding W-515-05. De aanwezigen in het tankstation zijn op enkele personeelsle-

den na allemaal passanten. Deze worden bij de bepaling van de hoogte van het 

groepsrisico niet meegenomen. Het groepsrisico vanwege de gasleidingen nabij de 

A4 is beperkt. 

 

In het zuidelijk deel liggen langs de Achthovenerweg 2 woningen binnen het invloeds-

gebied van de gasleiding W-517-05. Van een groepsrisico is sprake als er ten minste 

10 dodelijke slachtoffers kunnen vallen als gevolg van een calamiteit bij een risico-

bron. Uitgaande van een standaard kental van 2,4 personen per woning zal bij 2 wo-

ningen binnen het invloedsgebied geen sprake kunnen zijn van een groepsrisico. 

 

4.2.7.10 Transport van gevaarlijke stoffen over de weg 

A4 

De A4 maakt onderdeel uit van het basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Over de A4 vindt o.a. transport van brandbare vloeistoffen, toxische vloeistoffen en 

brandbare gassen plaats. De ongevalscenario’s die kunnen voorkomen zijn het vrij-

komen van giftige dampen bij een ongeval met toxische stoffen en het ontstaan van 

een drukgolf bij een explosie en/of Bleve van een tankwagen met brandbaar gas en 

een plasbrand bij brandbare vloeistoffen. 

 

De A4 ligt in het noordelijke gedeelte van het plangebied. Het invloedsgebied van de 

A4 bedraagt meerdere kilometers. Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen het in-

vloedsgebied van de A4. 

 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg geldt het Besluit externe veilig-

heid transportroutes (Bevt). Op grond van art. 2 van het Bevt moet een bestemmings-

plan aan dit besluit getoetst worden. 

 

In het Bevt zijn normen opgenomen voor het plaatsgebonden risico PR=10
-6

 (uitge-

drukt als veiligheidszone) en voor het groepsrisico en de verantwoording daarvan. Ter 
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hoogte van het plangebied is, volgens bijlage 1 bij de Regeling basisnet, geen sprake 

van een veiligheidszone. Wel is volgens deze bijlage sprake van een PAG. Dit PAG 

heeft een breedte van 30 meter van de transportroute. 

 

Binnen het PAG bevindt zich langs de A4 een tankstation voor het wegverkeer. Verder 

bevinden zich geen kwetsbare bestemmingen binnen het PAG. Ook maakt het be-

stemmingsplan geen kwetsbare bestemmingen mogelijk binnen het PAG.  

 

Voor de verantwoording van het groepsrisico maakt het Bevt onderscheid in gebieden 

die binnen 200 meter van de transportroute liggen en gebieden die daarbuiten liggen, 

maar wel binnen het invloedsgebied. Een deel van het plangebied bevindt zich binnen 

200 meter van de A4. In dit gebied bevindt zich het voormalige bezoekerscentrum van 

de HSL; de rest bestaat uit grasland. 

Het Bevt stelt een verantwoording groepsrisico verplicht, tenzij: 

 het groepsrisico niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde OF 

 het groepsrisico met niet meer dan 10% toeneemt EN 

 de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden. 

 

Voor het overige deel van het plangebied geldt dat de mogelijkheden voor hulpverle-

ning, de zelfredzaamheid van de aanwezigen en de bestrijdbaarheid van een calami-

teit, de zogenaamde HZB-aspecten, beoordeeld moeten worden. 

Omdat het invloedsgebied voor het overgrote deel uit weilanden bestaat is een beoor-

deling van deze aspecten niet aan de orde. Gelet op de zeer geringe personendicht-

heid kan met zekerheid worden gesteld dat de oriëntatiewaarde niet wordt overschre-

den; bovendien komen er geen (beperkt) kwetsbare objecten bij, zodat het 

groepsrisico niet toeneemt. 

 

N446 

De N446 is niet als transportroute op de risicokaart opgenomen. Over deze weg kan 

wel transport van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Omdat er geen sprake is van 

kwetsbare of beperkt kwetsbare bestemmingen in de omgeving van de N446, is een 

uitgebreide beoordeling van de risico’s van dit transport niet nodig. 

 

4.2.7.11 Overig 

In het plangebied liggen van oost naar west een ondergrondse hogedrukaardgaslei-

ding en een bovengrondse hoogspanningsleiding. Momenteel wordt de realisatie van 

een nieuwe 380 kV hoogspanningsleiding voorbereid. Indien een mast van een hoog-

spanningsleiding onverhoopt omvalt, kan deze de ondergrondse hogedrukaardgaslei-

ding beschadigen. Als gevolg daarvan kan zich een calamiteit voordoen bij de hoge-

drukaardgasleiding. Op slechts een punt zal het nieuwe tracé het tracé van de 

hogedrukgasleiding doorkruisen. Het is aan de aanlegger om in overleg te treden met 

Gasunie teneinde af te stemmen dat de mast de veiligheid m.b.t. de hogedrukgaslei-

ding niet in het geding brengt.  

 

Toetsing Beleidskader externe veiligheid Holland Rijnland 

Volgens het beleidskader ligt het groepsrisico van de verschillende risicobronnen in de 

groene zone. In deze zone is sprake van een verwaarloosbaar groepsrisico. Er zijn 

volgens het beleidskader geen beperkingen aan bestemmingen in de omgeving van 

de risicobron nodig. 
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Conclusie 

Alleen ter hoogte van de kruising van de ondergrondse hogedrukaardgasleiding met 

de Achthovenerweg liggen aan weerszijden van de leiding 2 woningen binnen het in-

vloedsgebied.  

 

Omdat er pas sprake is van een groepsrisico bij ten minste 10 personen, is hier geen 

sprake van een groepsrisico. Binnen de invloedsgebieden van de overige relevante ri-

sicobronnen zijn geen personen aanwezig. 

 

Volgens het beleidskader externe veiligheid Holland Rijnland is sprake van een ver-

waarloosbaar risico. Het groepsrisico is niet relevant voor dit plan. Een verantwoor-

ding van de hoogte van het groepsrisico is niet aan de orde voor dit plan. 

 

4.2.7.12 Conclusie  

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van 2 LPG-tankstations, 3 ondergrond-

se hogedrukaardgasleidingen en 2 hoofdtransportroutes voor het vervoer van gevaar-

lijke stoffen, de A4 en de N446. Andere risicobronnen zijn niet relevant voor dit be-

stemmingsplan. 

 

Hieronder zijn in het kort de belangrijkste constateringen samengevat, op basis waar-

van de gemeenteraad van Leiderdorp de verantwoording van het groepsrisico kan ba-

seren. 

 

Plaatsgebonden risico 

Binnen de plaatsgebonden risicocontour PR=10
-6

 van de verschillende risicobronnen 

liggen geen (beperkt) kwetsbare bestemmingen. Het PR=10
-6

 is niet relevant voor dit 

bestemmingsplan. 

 

Hoogte groepsrisico 

Uit de inventarisatie blijkt dat binnen de invloedsgebieden van de risicobronnen weinig 

tot geen personen aanwezig zijn. Er is geen sprake van een groepsrisico.  

 

Volgens het beslismodel van het Beleidskader externe veiligheid Holland Rijnland ligt 

het groepsrisico vanwege de risicobronnen A4 in de groene zone. Volgens het be-

leidskader is het groepsrisico verwaarloosbaar. 

 

Toetsing provinciaal beleid 

Volgens het provinciaal beleid moet in principe voldaan worden aan de oriëntatie-

waarde voor het groepsrisico. Er is geen sprake van een groepsrisico. 

Nieuwe risicobronnen in het plangebied zijn niet toegestaan. Verder is ook geen grote 

toename van het aantal personen binnen het invloedsgebied te verwachten dan nu al 

mogelijk is volgens het geldende bestemmingsplan. Er is geen reden om een toename 

van het groepsrisico te verwachten. 

Er wordt voldaan aan het provinciaal beleid. 

 

Advies Veiligheidsregio Hollands-Midden 

Er is in het kader van het vooroverleg ex art. 3.1.1. Bro advies aan de Veiligheidsregio 

Hollands-Midden gevraagd. Brandweer had geen opmerkingen bij het bestemmings-

plan.  

 



SAB 90  

 

Conclusie 

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Leiderdorp 

hebben kennis genomen van de inhoud van deze rapportage en achten het groepsri-

sico aanvaardbaar. 

4.3 Omgevingsaspecten 

4.3.1 Archeologie 

4.3.1.1 Beleid en regelgeving 

In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa 

aangesloten landen het ‘Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeolo-

gisch Erfgoed’, beter bekend onder de naam ‘Verdrag van Malta’, ondertekend. 

De wet tot goedkeuring van het verdrag is aangenomen door het Nederlands parle-

ment en op 9 april 1998 in het Staatsblad gepubliceerd. Na enkele malen uitstel is het 

wetsvoorstel in april 2006 door de Tweede Kamer aangenomen en in december van 

dat jaar door de Eerste Kamer bekrachtigd. De Wet op de Archeologische Monumen-

tenzorg is op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet heeft zijn beslag 

gekregen via een wijziging van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in de Wet op 

de ruimtelijke ordening (Wro) en enkele andere wetten. 

 

Met de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg is het accent komen te 

liggen op het streven naar het behoud en beheer van archeologische waarden in de 

bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen. 

Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe ‘de verstoorder betaalt’. Bij 

het voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals 

de aanleg van een weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht 

te worden of daardoor archeologische resten verstoord kunnen worden (dat kan bij-

voorbeeld door booronderzoek of sleuvenonderzoek - beide na een gedegen bureau-

onderzoek).  

 

Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet 

ter plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer van het werk de kos-

ten die gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats te dragen. Met 

de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijk-

heden van gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat ge-

meenten een centrale rol is toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. 

In de wet is bepaald, dat gemeenten door inzet van een planologisch instrumentarium 

het archeologisch belang dienen te waarborgen. Bescherming van het archeologisch 

erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in bestemmingsplannen regels ter be-

scherming van bekende en te verwachten archeologische waarden op te nemen. 

 

4.3.1.2 Provinciaal beleid 

Het beleid van de Provincie Zuid-Holland richt zich, conform het Rijksbeleid en de 

WAMZ op het behouden van archeologische waarden op de plaats waar de waarden 

zijn aangetroffen.  

 

De aandachtsgebieden op het gebied van archeologie zijn opgenomen in de Verorde-

ning Ruimte, die is vastgesteld in 2014. Hierin zijn verschillende zones aangemerkt als 
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provinciaal belang. De Romeinse Limes is er hier één van. Deze zone ligt in het zuide-

lijke deel van het plangebied. Zie hiervoor onderstaande afbeelding. 

 

De Romeinse Limes, de noordgrens van het voormalige Romeinse Rijk, houdt zich 

verborgen in het landschap. In Nederland vormt de Rijn de noordgrens.  

 

In Zuid-Holland wordt de Romeinse Limes gevormd door een zone langs de Oude 

Rijn, van de grens van Zuid-Holland met Utrecht tot aan de kust bij Katwijk en door 

een zone langs het Rijn-Schiekanaal, vanaf Leiden naar Voorburg. Deze hele zone is 

rijk aan archeologische vindplaatsen en is beschreven in de CHS. De archeologische 

waarden hier betreffen: forten, burgerlijke nederzettingen, grafvelden, militaire infra-

structuur, bestaande uit wegen, waterwerken en wachttorens en scheepswrakken. De 

Romeinse Limes is opgenomen op de voorlopige lijst van de Werelderfgoedlijst van 

Unesco. 

 

De Limeszone loopt door het zuidelijke deel van het bestemmingsplangebied. Voor de 

Limeszone geldt dat archeologisch onderzoek nodig is bij het uitvoeren van werken of 

werkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 100 m² en waarbij de grond die-

per wordt geroerd dan 30 centimeter onder het maaiveld. 

 

4.3.1.3 Gemeentelijk beleid 

Het archeologisch beleid van de gemeente Leiderdorp - vastgelegd in de Archeolo-

gisch Waarden- en Verwachtingenkaart - is er op gericht de in de grond aanwezige 

archeologische waarden zoveel mogelijk te behouden. Wanneer dat niet mogelijk blijkt 

moet de aanwezige archeologie veilig worden gesteld door middel van opgravingen.  

 

De Leiderdorpse bodem is rijk aan archeologische waarden. Veel daarvan zijn echter 

nog niet of maar ten dele bekend. Bij gebieden waar de waarden niet bekend zijn, 

maar waar de bodemopbouw de aanwezigheid van archeologische waarden mogelijk 

maakt, wordt gesproken van een archeologische verwachting. Indien in een in voorbe-

reiding zijnde bestemmingsplan gebieden met archeologische waarden en/of ver-

wachtingen aanwezig zijn dan staan deze gebieden aangegeven op de plankaart bin-

nen de aanduiding “Waarde – Archeologie 1” tot en met “Waarde – Archeologie 4”. 

Voor werkzaamheden die in deze gebieden de grond verstoren, is de activiteit ‘uitvoe-

ring van een werk’ (voorheen aanlegvergunning) in de omgevingsvergunning noodza-

kelijk, zoals aangegeven in de regels van het bestemmingsplan, met uitzondering van 

Waarde – Archeologie 1, daarvoor geldt de vergunningplicht van artikel 11 van de 

Monumentenwet 1988.  

 

Initiatiefnemers dienen bij de aanvraag van bovengenoemde vergunningen een rap-

port te overleggen. Daarin moet de daadwerkelijke archeologische waarde van het ter-

rein dat zal worden verstoord zijn vastgesteld.  

 

Het vaststellen van de archeologische waarde vindt binnen de archeologische monu-

mentenzorg gefaseerd plaats. Na een bureauonderzoek kan het nodig zijn een arche-

ologische inventarisatie in het veld uit te voeren. De resultaten van de inventarisatie 

kunnen vervolgens leiden tot een aanvullend archeologisch onderzoek. De resultaten 

van laatstgenoemd onderzoek vormen het uitgangspunt bij de keuze om een vind-

plaats te behouden, op te graven, waarnemingen uit te voeren tijdens het bouwproject 

of geen verdere stappen te ondernemen. Voor zover deze stappen gevolgd moeten 
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worden, dienen deze in dat rapport opgenomen te worden met vermelding van de re-

sultaten. Teneinde onnodige procedures te vermijden wordt initiatiefnemer verzocht 

vooraf contact op te nemen met de gemeente. 

  

Uitvoering van archeologisch (voor)onderzoek is in Nederland voorbehouden aan 

daarvoor vergunninghoudende bedrijven of instanties. 

4.3.1.4 Onderzoek Archeologische waarden- en verwachtingenkaart 

De archeologische waarden- en verwachtingenkaart die hieronder is weergegeven 

(uitsnede), geeft een beschrijving van verschillende gronden met de daaraan gekop-

pelde archeologische verwachtingen. Aan de verwachtingen zijn voorschriften gekop-

peld die weer in regels zijn vertaald.  

 

 

Binnen het plangebied komen gebieden voor in alle verwachtingsklassen zoals aan-

gegeven op de kaart. 

 

Langs de Does liggen de resten van kasteel Huys te Does. De eerste melding van het 

kasteel stamt uit 1290. Op dat moment is Ter Does een omgrachte woontoren (don-

jon). In 1492 wordt het kasteel door de stad Leiden herbouwd, waarbij delen van het 

oude kasteel worden vervangen en nieuw gebouwd. Het kasteel kampte met verzak-

kingen en uiteindelijk moest het geheel in 1740 gesloopt worden. Het laatste deel van 

het kasteel, het armenhofje, bleef tot 1960 gespaard van sloop. De zichtbare overblijf-

selen van het kasteel beperken zich tot een stuk bakstenen muur van de kasteeltuin. 

De resten van kasteel Ter Does zijn wettelijk beschermd (monumentnummer 

851/30H-001). Hier geldt Waarde-Archeologie.  

 

De terreinen met een hoge trefkans geven het gebied weer langs de Oude Rijn en op 

de stroomgordels en kreekruggen. Hier was bewoning mogelijk vanaf het neolithicum 

(3400-2000 v. Chr). In 1988 is langs de Does in de Huis ter Doespolder een fragment 
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van een geslepen vuurstenen bijl gevonden, welke is toegeschreven aan de Vlaardin-

gen-groep op basis van typologische kenmerken (3400-2600 v. Chr.). Ook is handge-

vormd Romeins aardewerk aangetroffen (15 v. Chr. – 460 n. Chr.).  

 

De gebieden met een middelhoge en lage trefkans op archeologische waarden bevin-

den zich vooral in de polder.  

 

In de loop van de Late Middeleeuwen wordt het gebied achter de Oude Rijn ontgon-

nen. Hoewel het gebied in de perioden daarvoor vrij nat moet zijn geweest, zijn er 

aanwijzingen dat ook hier bewoning heeft plaatsgevonden vanaf de IJzertijd (800 - 15 

v.Chr). Tijdens het afkleien in de naastgelegen Munnikken- en Doespolder zijn name-

lijk wegen (palenpad) en bewoningsresten aangetroffen langs restgeulen. De Achtho-

venerpolder is vanaf circa 1440 bekend. Door de ontginning, afkleiing en inklinking 

bestaat de kans dat het bovenste gedeelte van de oorspronkelijke bodem niet meer 

aanwezig is. Archeologische resten bevinden zich naar verwachting vooral in de die-

pere ondergrond ter plaatse van bijvoorbeeld een fossiele stroomgordel of langs een 

restgeul. Daarnaast kunnen vondsten worden aangetroffen die van elders afkomstig 

zijn en door middel van bijvoorbeeld demping of bemesting op het land terecht zijn 

gekomen. 

 

In delen van het plangebied zijn al onderzoeken uitgevoerd. Voor deze gebieden is in 

het bestemmingsplan geen beperking meer opgenomen t.a.v. archeologie. Zo is een 

brede strook van noord naar zuid onderzocht in het kader van de aanleg van de HSL. 

Daarbij is een vindplaats uit de Late IJzertijd – Vroeg Romeinse tijd aangetroffen (250 

v. Chr. – 70 n. Chr). Deze is niet verder onderzocht, omdat de vindplaats niet bedreigd 

werd door de werkzaamheden. Deze vindplaats valt buiten het huidige bestemmings-

plangebied. In het noorden van het plangebied is ook in het kader van de aanleg van 

de HSL onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de bouw- en inpassingszones. Hierbij 

zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Langs de Oude Rijn zijn op kleine-

re schaal archeologische onderzoeken uitgevoerd.  

 

4.3.1.5 Conclusie 

Het huidige bestemmingsplan heeft grotendeels een conserverend karakter. In het 

kader van dit bestemmingsplan is een archeologisch onderzoek dan ook niet noodza-

kelijk.  

 

Binnen het plan wordt het mogelijk gemaakt om ter plaatse van de Ruigekade een 

nieuw fiets- en wandelpad aan te leggen ter verbetering van de recreatiemogelijkhe-

den. Daarbij zal aandacht zijn voor de natuur en de wateropgave in de polder. De wa-

teropgave betekent dat graafwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd, waarbij ar-

cheologische waarden verstoord (kunnen) worden. Voor deze werkzaamheden is 

archeologisch onderzoek noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor eventuele waterberging 

en/of bouwwerkzaamheden elders in het plangebied.  

 

In het bestemmingsplan zijn diverse archeologische waarden en verwachtingsgebie-

den aanwezig. Ter bescherming van de archeologische resten is in de planregels een 

aantal artikelen opgenomen.  

 Waarde - Archeologie betreft het gebied ter plaatse van Kasteel ter Does. Hiervoor 

geldt de vergunningplicht van artikel 11 van de Monumentenwet 1988.  
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 Waarde - Archeologie hoge trefkans betreft gebieden van archeologische waarde 

en gebieden met een hoge archeologische verwachting. Voor deze gebieden is 

een omgevingsvergunning vereist bij grondwerkzaamheden groter dan 100 m
2
 en 

dieper dan 30 cm.  

 Waarde - Archeologie middelhoge trefkans betreft gebieden waarvoor een gema-

tigde archeologische verwachting geldt. Voor deze gebieden is een omgevingsver-

gunning vereist bij grondwerkzaamheden groter dan 10 0m
2
 en dieper dan 30 cm. 

− Waarde Archeologie lage trefkans betreft gebieden waarvoor een lage archeolo-

gische verwachting geldt. Voor deze gebieden is een omgevingsvergunning ver-

eist bij grondwerkzaamheden groter dan 1.000 m
2
 en dieper dan 30 cm. 

 

Voor de andere genoemde ontwikkelingen geldt dat deze ofwel reeds zijn vergund of-

wel plaatsvinden in bestaande gebouwen zonder dat er grondroerende werkzaamhe-

den plaatsvinden. Van aantasting van archeologische relicten kan om die reden in de 

laatste categorie gevallen geen sprake zijn. Archeologisch onderzoek kan achterwege 

blijven. 

 

Voor alle gebieden geldt verder het volgende: In geval dat bij werkzaamheden archeo-

logische resten worden aangetroffen, moet dit op grond van artikel 53 van de Monu-

mentenwet onmiddellijk worden gemeld aan de Minister van OC&W (feitelijk Rijks-

dienst voor Cultureel Erfgoed). De vondst dient gedurende 6 maanden, te rekenen 

vanaf de datum van de melding, ter beschikking te worden gesteld of gehouden voor 

wetenschappelijk onderzoek. Voor het melden van vondsten kan gebruik worden ge-

maakt van het E-formulier Vondstmelding dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

heeft ontwikkeld.  

4.3.2 Cultuurhistorie 

Op 1 januari 2012 is het Rijksbeleid Modernisering Monumentenzorg (“Momo”) in wer-

king getreden. Onderdeel van dit beleid vormt de aanpassing van diverse wet- en re-

gelgeving, zoals het Bro, Besluit Omgevingsrecht (Bor) en het Besluit archeologische 

monumentenzorg (Bamz). De nieuwe wet- en regelgeving is ook ingegaan per 1 janu-

ari 2012. Eén van de aspecten is dat met het aspect cultuurhistorie verplicht rekening 

gehouden moet worden in bestemmingsplannen.  

 

De cultuurhistorische waarden uiten zich onder meer in het slotenpatroon en de be-

planting, evenals enkele waardevolle gebouwen. Zie meer in detail hoofdstuk 2 voor 

de ontstaansgeschiedenis en de nog aanwezige waardevolle elementen, Het sloten-

patroon mag niet zonder meer gedempt worden; waardevolle houtsingels zijn met een 

beschermende regeling opgenomen. 

Het gaat om de volgende monumenten: 

Achthovenerweg 7, 9-11, 13-15, 25-27, 43, 49, 49a bakovenhuisje, 51, 60.  

De overige Rijksmonumenten betreffen:  

 Achthovense molen;  

 Smeedijzeren inrijhek mon.nr. 25689 (Achthovenerweg 49);  

 Ruigekade Ter Does; 

Achthovenerweg 49/49a (‘Agthoven’) is door de provincie in de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening aangewezen als landgoedbiotoop en kasteel ter Does als kasteelbiotoop. 

Voornoemde molens zijn- met molenbiotoop tevens benoemd in de provinciale Veror-

dening. 
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Via de Wet op archeologische monumentenzorg worden deze monumenten reeds be-

schermd; een nadere regeling in het bestemmingsplan is dus niet nodig. Dit ligt an-

ders voor de karakteristieke panden. Deze zijn anderszins niet beschermd.  

 

Om deze reden is in dit bestemmingsplan een op bescherming gerichte regeling op-

genomen die er onder meer in voorziet dat betreffende paden niet zomaar gesloopt 

kunnen worden. Het gaat om de volgende panden: 

 Achthovenerweg 17, 23 en 54;  

 Ruigekade 2 en 9.  

 

Tot slot is aan de molenbiotoop rondom de molens in en nabij het plangebied een ge-

biedsaanduiding molenbiotoop toegekend die het vrije windrecht beoogt te behouden. 

Aan het voormalig kasteel Ter Does is een aanduiding kasteelbiotoop toegekend en 

aan landgoed Agthoven een aanduiding landgoedbiotoop. 

 

Zodoende wordt geconcludeerd dat voldoende rekening wordt gehouden met cultuur-

historie. 

4.3.3 Ecologie 

4.3.3.1 Wettelijk kader  

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan de natuurbeschermingswet-

geving. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming (o.a. Natuurbe-

schermingswet 1998) en soortenbescherming (Flora- en faunawet). Met deze wetten 

zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Europese Habitatrichtlijn verankerd in de natio-

nale wetgeving. Onder gebiedsbescherming valt ook de toetsing aan het provinciaal 

ecologisch beleid, waarmee bepaalde gebieden en landschapselementen worden be-

schermd, zoals de Ecologische Hoofdstructuur en het weidevogelgebied. 

 

4.3.3.2 Gebiedsbescherming 

Natuurbeschermingswet  

Gebiedsbescherming wordt gewaarborgd door de Natuurbeschermingswet 1998 

(hierna: Nbw). Deze wet beschermt Natura 2000-gebieden, beschermde natuurmo-

numenten en wetlands. Voor activiteiten met een mogelijk effect op deze gebieden is 

toetsing aan de Nbw noodzakelijk.  

 

Natura 2000 

Voor het uitvoeren van projecten en handelingen die negatieve effecten kunnen heb-

ben op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied en die niet no-

dig zijn voor het beheer van het Natura 2000-gebied, is een vergunning nodig. Het be-

voegd gezag hiervoor zijn Gedeputeerde Staten, tenzij de Nbw-procedure aanhaakt 

bij de omgevingsvergunning. In dat geval zijn burgemeester en wethouders het be-

voegd gezag, maar is er een verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde 

Staten nodig.  

 

Instandhoudingsdoelstellingen beschrijven de doelen voor natuurlijke habitats of popu-

laties van de in het wild levende dier- en plantensoorten om een gunstige staat van in-

standhouding te waarborgen. Bij besluiten om een plan (bijvoorbeeld een bestem-

mingsplan) vast te stellen moet op grond van artikel 19j van de Nbw rekening worden 
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gehouden met de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-

gebieden en het beheerplan. Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen 

negatieve effecten op het Natura 2000-gebied hebben. Dit wordt ‘externe werking’ ge-

noemd. Van negatieve effecten is sprake als, gelet op de instandhoudingsdoelstellin-

gen, een habitattype verslechtert of soorten significant worden verstoord.  

Deze bescherming geldt alleen voor de habitattypen en soorten waarvoor het gebied 

is aangewezen. Projecten en handelingen die de natuurlijke kenmerken van het Natu-

ra 2000-gebied aantasten zijn in ieder geval vergunningplichtig op grond van artikel 

19d Nbw.  

 

Voormalige Beschermde Natuurmonumenten (BNM): BNM binnen een Natura 2000-

gebied 

Bij de aanwijzing van Natura 2000-gebieden is het mogelijk dat (delen van) Be-

schermde Natuurmonumenten binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied vallen. 

In zo’n geval komt het betreffende aanwijzingsbesluit tot natuurmonument te verval-

len. Het voormalig Beschermd Natuurmonument is echter nog wel beschermd op 

grond van de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de ontwikkeling 

van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied zoals 

bepaald in het van rechtswege vervallen besluit (artikel 15a, lid 3 Nbw). De status van 

Beschermd Natuurmonument is daarmee vervallen, maar de doelstellingen voor be-

scherming van het gebied zijn niet vervallen.  

 

Over het algemeen worden de waarden, uit het aanwijzingsbesluit van het Beschermd 

Natuurmonument, verwerkt in de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. 

Als niet alle waarden van een voormalig Beschermd Natuurmonument zijn opgeno-

men in de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied, dient er ook toetsing 

plaats te vinden aan de waarden uit het aanwijzingsbesluit van het Beschermde Na-

tuurmonument op grond van de goede ruimtelijke ordening (artikel 3 Wet ruimtelijke 

ordening). In het bestemmingsplan moet zicht worden gegeven op de haalbaarheid 

van het plan, waarbij beschreven moet worden of een Natuurbeschermingswetver-

gunning op grond van artikel 16 (Beschermde Natuurmonumenten) via artikel 19ia 

noodzakelijk is en kan worden verkregen.  

 

Zelfstandige Beschermde Natuurmonumenten 

Ontwikkelingen met een mogelijk effect op Beschermde Natuurmonumenten die niet 

zijn gelegen binnen een Natura 2000-gebied (de zelfstandige Beschermde Natuurmo-

numenten) moeten getoetst worden aan de waarden uit het aanwijzingsbesluit van het 

Beschermde Natuurmonument. Deze verplichting geldt op grond van artikel 19l Nbw 

en op grond van de goede ruimtelijke ordening (artikel 3 Wet ruimtelijke ordening). In 

het bestemmingsplan moet zicht worden gegeven op de haalbaarheid van het plan, 

waarbij beschreven moet worden of een Natuurbeschermingswetvergunning op grond 

van artikel 16 (Beschermde Natuurmonumenten) noodzakelijk is en verkregen kan 

worden. Bij deze toetsing moet, op grond van artikel 16 lid 4 en artikel 65 Nbw, ook de 

externe werking van het initiatief getoetst worden.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Het voormalige ministerie van LNV heeft in 1990 de Ecologische Hoofdstructuur (hier-

na: EHS) geïntroduceerd. De EHS bestaat uit een netwerk van natuurgebieden. Het 

doel van de EHS is de instandhouding en ontwikkeling van deze natuurgebieden om 

daarmee een groot aantal soorten en ecosystemen te laten voortbestaan. De EHS 
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wordt beschermd via regelgeving onder de Wet ruimtelijke ordening. Het in de Nota 

Ruimte vastgelegde rijksbeleid ten aanzien van de begrenzing en de bescherming van 

de EHS, is vertaald in regelgeving in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, 

dat per provincie is uitgewerkt in een provinciale ruimtelijke verordening.  

 

In de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland zijn verplichtingen op-

genomen voor bescherming van de EHS. Kort gezegd is hier geregeld dat bestem-

mingsplannen geen bestemmingen mogen aanwijzen die instandhouding en ontwikke-

ling van de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS significant beperken, of 

leiden tot een significante vermindering van de oppervlakte, kwaliteit of samenhang 

van de EHS. Gedeputeerde Staten kunnen een ontheffing verlenen om te mogen af-

wijken van dit beleid. Dit is alleen mogelijk indien: 

 Er sprake is van een groot openbaar belang, en; 

 Er geen reële alternatieven zijn, en; 

 De negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt, en; 

 De overblijvende effecten worden gecompenseerd, en; 

 Het bestemmingsplan hierover een verantwoording bevat.  

In welke gevallen en hoe gecompenseerd moet worden is verder uitgewerkt in het 

‘nee, tenzij’-regime uit de beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap 

Zuid-Holland 2013 (hierna: Compensatieregeling).  

 

Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied signi-

ficant worden aangetast, moet het bevoegd gezag (de gemeente) erop toezien dat 

hiernaar door de initiatiefnemer onderzoek wordt verricht. Gemeenten moeten het in 

de verordeningen en beleidsregel vastgelegde beschermingsregime voor de EHS ver-

ankeren in bestemmingsplannen en ook de naleving daarvan borgen bij het (verlenen 

van omgevingsvergunningen voor het) afwijken van ruimtelijke regels. Overigens kan 

een gebied tegelijk een Natura 2000-gebied zijn en onderdeel uitmaken van de EHS. 

Als er sprake zou zijn van tegenstrijdige vereisten, dan is het Natura 2000-

beschermingsregime leidend. 

 

Weidevogelgebied en karakteristieke landschapselementen 

In de Verordening Ruimte 2014 en de Compensatieregeling is de bescherming van 

belangrijke provinciale weidevogelgebieden en landschapselementen vastgelegd. 

Voor ingrepen in deze weidevogelgebieden en landschapselementen geldt (net zoals 

bij de EHS-gebieden) het ‘nee, tenzij-principe’: er zijn geen bestemmingswijzigingen 

mogelijk als daardoor de wezenlijke kenmerken en waarden van het weidevogelge-

bied en het landschapselement significant worden aangetast, tenzij er sprake is van 

groot openbaar belang, er geen reële alternatieven zijn, de negatieve effecten zoveel 

mogelijk worden beperkt en de overblijvende effecten worden gecompenseerd. Als dat 

het geval is en de ruimtelijke ontwikkeling mag plaatsvinden, dan geldt dat er com-

pensatie toegepast moet worden. Hiervoor geldt de Compensatieregeling. De toelich-

ting bij het bestemmingsplan moet dan een verantwoording over de wijze van com-

pensatie bevatten. 

 

4.3.3.3 Soortenbescherming 

Soortenbescherming wordt gewaarborgd door de Flora- en faunawet. De Flora- en 

faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende soorten. Daarbij wordt on-

derscheid gemaakt in verschillende beschermingscategorieën. De beschermde dier-

soorten (vogels, vissen, zoogdieren, amfibieën, reptielen, insecten, ongewervelden, et 
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cetera) en ongeveer 100 plantensoorten zijn te vinden in tabellen, die deel uitmaken 

van de Ffw. Daarnaast zijn alle broedende vogels, hun broedplaatsen én de functione-

le omgeving van de broedplaatsen beschermd tijdens de broedperiode en zijn van een 

aantal soorten de vaste rust- en verblijfplaatsen en functionele omgeving jaarrond be-

schermd. 

 

Het uitgangspunt van de Ffw is dat alles wat schadelijk is voor beschermde soorten 

verboden is, zoals bijvoorbeeld het verstoren, verontrusten, doden, vangen, plukken, 

vernielen, verwonden van soorten of het wegnemen, vernielen of verstoren van hun 

verblijfplaats.  

Van het verbod kan alleen onder bepaalde voorwaarden worden afgeweken. Voor álle 

activiteiten met een mogelijk effect op beschermde dier- en plantensoorten is toetsing 

aan de Ffw noodzakelijk. Activiteiten waarbij de verbodsbepalingen overtreden wor-

den, dienen voorkomen te worden, bijvoorbeeld door het treffen van mitigerende 

maatregelen. Indien dit niet mogelijk is, dan is het uitvoeren van een dergelijke activi-

teit alléén toegestaan met een ontheffing van het Ministerie van EZ. Een mitigatieplan 

of ontheffing dient in het bezit te zijn voorafgaand aan de start van de uitvoeringsfase. 

 

Naast de verbodsbepalingen staat in de Ffw dat voor alle in het wild levende planten- 

en diersoorten de zogenaamde zorgplicht geldt. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige 

gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. De zorg-

plicht geldt voor iedereen en voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Bij be-

schermde planten of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling 

is verleend.  

 

4.3.3.4 Onderzoek 

In deze paragraaf is de planologische haalbaarheid van het bestemmingsplan Polder 

Achthoven in het kader van de natuurwetgeving onderzocht. Hierbij is beoordeeld of 

er effecten kunnen optreden op beschermde gebieden en/of beschermde soorten. De 

volgende bronnen zijn geraadpleegd: 

 Landelijke en Provinciale beleidsdocumenten en online plankaarten; 

 Diverse websites met betrekking tot verspreidingsgegevens van beschermde soor-

ten. 

 

Het plan betreft een conserverend plan en is met name gericht op beheer. Ondanks 

dat het hoofdzakelijk conserverend is, maakt het plan wel de volgende nieuwe ontwik-

kelingen mogelijk: 

 Het wandel/fietspad op de Ruigekade wordt heringericht als wandelpad. Ernaast 

wordt een fietspad aangelegd; 

 Het 380 kV inpassingsplan wordt opgenomen in dit plan; 

 Op de locatie Achthovenerweg 7 komt een Bed en Breakfast (reeds vergund) op 

de locatie Achthovenerweg 27 komt een extra woning, op de Achthovenerweg 13-

15 een zaalverhuuraccommodatie, op de Achthovenerweg 53a een recreatiewo-

ning en aan de Achthovenerweg 58a wordt een bestaande woning vergroot; 

 Vergroting/wijziging van een tweetal agrarische bouwkavels (Achthovenerweg 49c 

en 41a/b):dit is reeds vergund. 

 



SAB 99  

 

Binnen het bestemmingsplan blijven de bouwvlakken, zoals die in het eerdere be-

stemmingsplan zijn opgenomen, gehandhaafd. Bestaande agrarische bedrijven heb-

ben zodoende de mogelijkheid uit te breiden qua bebouwingsmogelijkheden, indien de 

bouwvlakken nog niet volledig zijn benut. 

 

4.3.3.5 Gebiedsbescherming 

Natuurbeschermingswet 

Op basis van literatuuronderzoek is bepaald of het plangebied zich in (de nabijheid 

van) een Natura 2000-gebied bevindt, dan wel in (de nabijheid van) een Beschermd 

Natuurmonument. Tevens is bepaald of het plangebied binnen de groene gebieden 

van de Verordening Ruimte 2014 (EHS, weidevogelgebied, karakteristieke land-

schapselementen) is gelegen. Dit is weergegeven in navolgende figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura 2000-gebieden en Natuurmonumenten 

Het plangebied is niet gelegen in en/of gelegen in de directe nabijheid (binnen 1 kilo-

meter) van een Natura 2000-gebied of zelfstandig beschermd natuurmonument. Wel 

zijn in de omgeving van het plangebied de volgende Natura 2000-gebieden en be-

schermde natuurmonumenten aanwezig: 

 Het Natura 2000-gebied Coepelduynen gelegen op ca. 11,3 kilometer ten noord-

westen van het plangebied; 

 Het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide gelegen op ca. 9,6 kilometer ten 

westen van het plangebied; 

 Het Natura 2000-gebied De Wilck gelegen op ca. 1,7 kilometer ten zuiden van het 

plangebied; 

 Het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck gelegen op ca. 12,3 ki-

lometer ten oosten van het plangebied; 

 De voormalige beschermde natuurmonumenten Harstenhoek en Berkheide binnen 

het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide; 

 Het voormalige beschermd natuurmonument Coepelduin binnen het Natura 2000-

gebied Coepelduynen. 

Beschermde gebieden rondom het plangebied (rood omgecirkeld). Bron www.pzh.nl, ge-

raadpleegd op 15 januari 2016 
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 Het zelfstandig beschermd natuurmonument Oeverlanden Braassemermeer is ge-

legen op ca. 5,2 kilometer ten noordoosten van het plangebied; 

 Het zelfstandig beschermd natuurmonument Geerpolderplas is gelegen op ca.11,6 

kilometer ten noordoosten van het plangebied. 

 

Het Natura 2000-gebied Coepelduynen, Meijendel & Berkheide en Nieuwkoopse 

Plassen & De Haeck, zijn gebieden met stikstofgevoelige habitattypen die zijn be-

schermd op basis van de verschillende aanwijzingsbesluiten.  

Zodoende moet worden beoordeeld of het bestemmingsplan significant negatieve ef-

fecten veroorzaakt op deze Natura 2000-gebieden. 

Aangegeven is dat het bestemmingsplan grotendeels conserverend van aard is en dat 

de bouwvlakken, zoals die in het eerdere bestemmingsplan zijn opgenomen, gehand-

haafd blijven.  

 

Bestaande agrarische bedrijven hebben zodoende de mogelijkheid uit te breiden qua 

bebouwingsmogelijkheden, indien de bouwvlakken nog niet volledig zijn benut. Wel 

geldt hierbij dat bestaande bedrijven die bepalend zijn voor de uitstoot van stikstof 

(veehouderijen) geen uitbreidingen mogen doorvoeren die resulteren in een verhoging 

van de stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden. Dit houdt in dat de aanwezige 

agrarische bedrijven hun veestapel niet zonder meer mogen uitbreiden. Omdat de 

veehouderijen niet zonder meer mogen uitbreiden (de stikstofemissie mag niet toe-

nemen), zijn er zodoende geen significant negatieve effecten te verwachten op de 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.  

 

In tegenstelling tot stikstof afkomstig van bijvoorbeeld veehouderijen reikt het effect 

van stikstof afkomstig van toename van verkeersbewegingen minder ver. De effecten 

treden meer in de directe nabijheid van het plangebied op. Op meer dan 5 km afstand 

zullen geen significante negatieve effecten meer optreden als gevolg van (een toena-

me van) verkeersbewegingen. Het dichtstbij gelegen stikstofgevoelige Natura 2000-

gebied betreft het gebied Meijendel & Berkheide. Dit Natura 2000-gebied is gelegen 

op ca. 9,6 kilometer van het plangebied. Geconcludeerd wordt dat ontwikkelingen bin-

nen het plangebied voor wat betreft verkeersbewegingen geen significante negatieve 

effecten hebben op het betreffende Natura 2000-gebied. 

 

Het gebied De Wilck is op 24 maart 2000 aangewezen als vogelrichtlijngebied. De 

Wilck is aangewezen voor kleine zwaan en smient. De leefgebieden van deze soorten 

zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie. De planontwikkeling zal dus geen negatieve 

effecten hebben voor dit Natura 2000-gebied. 

 

Het gebied Oeverlanden Braassemermeer is bij besluit van 26 juni 1973 aangewezen 

als Beschermd Natuurmonument en het gebied Geerpolderplas bij besluit van 11 de-

cember 1984. Voor Beschermde Natuurmonumenten is het verboden zonder vergun-

ning projecten of andere handelingen te realiseren die schadelijk kunnen zijn voor het 

natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van het beschermd na-

tuurmonument of voor dieren of planten in het Beschermd Natuurmonument of die het 

Beschermd Natuurmonument ontsieren. Het plangebied is gelegen op circa 5,2 kilo-

meter afstand van het gebied Oeverlanden Braassemermeer en circa 11,6 kilometer 

afstand van het gebied Geerpolderplas. Gelet op de afstanden het nieuwe bestem-

mingsplan geen significante negatieve effecten hebben voor beide beschermde na-

tuurmonumenten. 
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Ecologische hoofdstructuur 

Binnen het plangebied liggen enkele EHS-gebieden en is een ecologische verbin-

dingszone aanwezig. Dit is weergegeven in navolgende figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bescherming van EHS-gebieden en ecologische verbindingszones is alleen van 

toepassing op projecten, plannen en handelingen die plaatsvinden binnen deze ge-

bieden. In het bestemmingsplan is hiertoe een bestemming Natuur voor bestaande 

natuur opgenomen. Voor nog te realiseren natuur is een regeling om te wijzigen naar 

Natuur. Mocht het initiatief concreet en haalbaar zijn, dan kan de wijzigingsbevoegd-

heid worden toegepast. Binnen het plangebied liggen de bebouwingsvlakken op de 

percelen Achthovenerweg 60, Achthovenerweg 62 en Achthovenerweg (naast 53). Zie 

hiervoor navolgende figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

EHS binnen het plangebied (groen zijn gebieden, roze is verbindingszone). 

Bron: www.pzh.nl, geraadpleegd op 26 november 2014. 

http://www.pzh.nl/
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Omdat het bestemmingsplan geen nieuwe bestemmingen toelaat binnen dit specifieke 

deel van de ecologische verbindingszone (de huidige bestemmingen blijven gehand-

haafd), is hier geen sprake van een overtreding van artikel 2.3.4 van de Verordening 

Ruimte 2014. Planologische belemmeringen zijn dan ook niet te verwachten. 

 

Belangrijk weidevogelgebied en karakteristieke landschapselementen 

(Ruimtelijke) ingrepen in het provinciaal belangrijk weidevogelgebied die de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het gebied significant aantasten zijn alleen toegestaan, 

indien voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden (het zogenaamde ‘nee, tenzij’-

regime). Dit geldt ook voor die locaties waar zich karakteristieke landschapselementen 

bevinden.  

 

In het plangebied liggen geen karakteristieke landschapselementen. Planologische 

belemmeringen zijn dan ook niet te verwachten. Een groot deel van het plangebied is 

aangewezen als belangrijk weidevogelgebied (ca. 300 hectare). Dit is weergegeven in 

navolgende figuur. 

 

Ecologische verbindingszone nabij Achthovenerweg 60/62 
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Verdere toetsing aan het beleid ter bescherming van het weidevogelgebied is noodza-

kelijk. Na bestudering van de plankaart en de geo-atlas van de provincie Zuid-Holland, 

blijkt dat binnen het belangrijk weidevogelgebied geen bouwvlakken zijn gesitueerd. 

Van een fysieke aantasting van het weidevogelgebied als gevolg van bouwwerk-

zaamheden binnen deze bestaande bouwvlakken is dan ook geen sprake. Het weide-

vogelleefgebied is in dit bestemmingsplan beschermd via een gebiedsaanduiding. 

 

Mogelijk dat de aanleg van het recreatieve wandelpad langs de Ruigekade een plano-

logische belemmering oplevert. De provincie heeft reeds aangegeven dat de te ont-

wikkelen natuur, dat onderdeel uitmaakt van de plannen, als compensatie kan dienen. 

Planologische belemmeringen zijn dan ook niet te verwachten. Verder is het gebied 

van een aanduiding weidevogelleefgebied voorzien; in de regels is een beschermende 

regeling opgenomen waardoor de essentiële kenmerken van het gebied als weidevo-

gelleefgebied behouden kunnen blijven. 

 

4.3.3.6 Resultaten Soortenbescherming 

Het onderzoek naar flora en fauna in het plangebied is uitgevoerd door middel van 

een bureaustudie waarbij gebruik is gemaakt van websites met actuele verspreidings-

gegevens zoals luchtfoto's, googlemaps/streetview, en diverse literatuurbronnen. Er is 

geen veldbezoek afgelegd. Op basis van deze studie, de terreinkenmerken en expert 

judgement is beoordeeld of het plangebied geschikt is voor de in de regio voorkomen-

de beschermde soorten. 

 

Belangrijk weidevogelgebied binnen het plangebied. Bron www.pzh.nl, geraadpleegd op 23 

november 2015 

http://www.pzh.nl/
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De groene delen van het plangebied kunnen functies hebben als foerageergebied en 

vliegroute voor diverse soorten vleermuizen zoals de gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, meervleermuis, watervleermuis en laatvlieger. De aanwezige be-

bouwing kunnen dienen als verblijfplaats voor enkele van de genoemde soorten 

vleermuizen. Tevens is het mogelijk dat in binnen het plangebied diverse soorten 

broedvogels aanwezig waarvan nestplaatsen al dan niet jaarrond zijn beschermd. In 

de diverse watergangen en sloten binnen het plangebied zijn ook beschermde soorten 

vissen (Kleine Modderkruiper, Bittervoorn en Rivierdonderpad) te verwachten en is het 

mogelijk dat de Platte Schijfhoren aanwezig is. Tevens is niet uit te sluiten dat het 

plangebied geschikt leefomgeving biedt is voor de zwaar beschermde Rugstreeppad.  

Echter, het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. De ontwikkelin-

gen die het bestemmingsplan mogelijk maakt vinden hoofdzakelijk plaats binnen het 

bouwvlak. Plaatselijk kan dit leiden tot negatieve effecten op beschermde soorten, zo-

als aantasting van vaste nestplaatsen van broedvogels dan wel aantasting van het 

leefgebied van soorten vleermuizen. Voorafgaand aan dergelijke ontwikkelingen moet 

een quickscan flora en fauna worden uitgevoerd. 

 

Bij eventuele bouwkundige uitbreidingen en werkzaamheden in het plangebied moet 

altijd rekening moet worden gehouden met de zorgplicht zoals in de Ffw is opgeno-

men. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor alle in het wild levende 

planten- en diersoorten zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. De zorgplicht 

geldt voor iedereen en voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Bij beschermde 

planten of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend. 

 

De aantasting van individuen is gezien bovenstaande niet geheel uit te sluiten, maar 

effecten op populatieniveau worden uitgesloten, omdat over het algemeen mitigeren-

de en zorgplichtmaatregelen zijn te treffen. In de bijlage is een niet-limitatieve lijst met 

maatregelen opgenomen. Deze maatregelen worden uitgevoerd om een overtreding 

van de zorgplicht te voorkomen. Gelet op het voorgaande wordt geconcludeerd dat de 

kans dat de Flora- en faunawet een belemmering vormt voor de uitvoering van het be-

stemmingsplan gering is. 

 

4.3.3.7 Conclusie 

Vanwege de aard van het plan en de afstand tot de natuurgebieden is het plan niet 

van invloed op de dichtstbij gelegen Natura2000-gebieden De Wilck en Meijendel & 

Berkheide en de Beschermde Natuurmonumenten Oeverlanden Braassemermeer en 

Geerpolderplas. Binnen het plangebied zijn EHS-gebieden aanwezig, loopt een eco-

logische verbindingszone en is circa 300 hectare aangewezen als belangrijk weidevo-

gelgebied. Het bestemmingsplan staat geen activiteiten toe die de wezenlijke kenmer-

ken en waarden van deze gebieden significant aantast. 

 

De aantasting van individuen is niet uit te sluiten, maar effecten op populatieniveau 

worden uitgesloten, omdat over het algemeen mitigerende en zorgplichtmaatregelen 

zijn te treffen. De kans dat de Flora- en faunawet een belemmering vormt voor de uit-

voering van het bestemmingsplan is zeer gering. 

4.3.4 Duurzaamheid 

In de Structuurvisie van Leiderdorp zijn de lokale- en regionale duurzaamheidambities 

vastgelegd en de duurzame inrichting heeft daarin een belangrijke plaats gekregen. 
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De structuurvisie vormt de basis voor het bestemmingsplan Achthoverenpolder en de 

daarmee samenhangende ruimtelijke plannen en projecten. 

Er wordt ingezet op een duurzame schone, gezonde en groene omgeving waarin het 

goede en veilig leven is. Om dat te bereiken moet duurzaamheid vanaf het begin in 

het duurzame gebiedsontwikkelings proces worden meegenomen.  

 

4.3.4.1 Beleid duurzame gebiedsontwikkeling 

Leiderdorp heeft hiervoor het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) 

vastgesteld. Er wordt op deze manier gewerkt aan een integrale en gebiedsgerichte 

aanpak voor een duurzame inrichting met aandacht voor een aantal duurzaamheid-

thema’s. Hoe duurzaamheid hierin het best tot uitdrukking komt, is afhankelijk van de 

specifieke locatie of het gebied en de omgeving daarvan. In dit bestemmingsplan zul-

len (her)ontwikkelingen in het gebied duurzaam worden ontwikkeld. Met hulpmiddelen 

als onder andere het RBDS is dit meetbaar. 

 

4.3.4.2 Energie 

Op het gebied van de energie voorziening adviseert de gemeente duurzame energie-

bronnen te benutten. Om dit soort maatregelen te benutten moet het energiethema in 

een vroeg stadium van de planontwikkeling worden meegenomen.  

− Vanuit de ruimte voor ruimte regeling en de daarmee eventuele herverkaveling 

houdt het bestemmingsplan al rekening met: 

− Zongericht verkavelen of bouwen: Het zodanig inrichten van een woongebied dat 

zoveel mogelijk passieve en actieve zonne-energie wordt benut. Dit kan passief 

bijvoorbeeld door opwarming door de zon van het gebouw of actief. Voorbeelden 

van het actief benutten van zonne-energie zijn zonnepanelen voor elektriciteits-

opwekking en zonneboilers voor warmwater.  

− Compact bouwen: Hierbij wordt gekozen voor een bouwvorm, waarbij de verhou-

ding tussen het gebruiksoppervlak (vloeroppervlak) en het verliesoppervlak (ge-

vels en daken) zo gunstig mogelijk is en de transmissieverliezen klein zijn.  

− Warmteopwekking door een kleinschalige warmte- krachtinstallatie. Dit betreft het 

gebruik maken van overige duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld aardwarmte, 

koude- of warmteopslag in de bodem, zonne-energie, biomassacentrales en 

warmtepompen.  

− Bij bedrijfsmatige activiteiten kunnen de mogelijkheden voor de productie van 

duurzame energie (mestvergisting, oprichting windturbine) nadrukkelijk als neven-

activiteit worden benoemd. 

 

4.3.4.3 Duurzaam bouwen 

Gemeente Leiderdorp vindt duurzaam bouwen belangrijk. Duurzaam bouwen is zoda-

nig bouwen dat zo min mogelijk negatieve effecten op het milieu en, de menselijke 

gezondheid ontstaan, gedurende de hele levensloop van het bouwwerk en de ge-

bouwde omgeving. Leiderdorp streeft er naar bij elk bouwplan de schade aan het mili-

eu op korte en lange termijn zoveel mogelijk te beperken. Zij wil daarmee de kwaliteit 

en duurzaamheid van de ontwikkelingen op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Het 

duurzaam bouwen beleid is opgenomen in de nota Dubo-pluspakket en is in de zomer 

van 2003 vastgesteld. Het Dubo-beleid heeft betrekking op de bouwsegmenten ‘wo-

ningbouw nieuwbouw’, ‘woningbouw beheer’, ‘utiliteitsbouw’ en ‘grond-, weg- en wa-

terbouw’.  
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Ten behoeve van duurzaam bouwen kan gebruik gemaakt worden van het software 

instrument GPR gebouwen (of gelijkwaardig) en adviseren de gemeente ontwikke-

laars en architecten dat te gebruiken. Afgesproken is met GPR-gebouwen een ambi-

tieniveau van 7 te behalen voor de meeste thema’s, met als uitzondering energie. 

Voor het thema energie dient deze aangescherpt te worden om het wettelijk bepaalde 

te behalen. 

 

Ontwikkelingen in het gebied worden bij voorkeur gerealiseerd met verantwoorde ma-

terialen. Bijvoorbeeld bij hout toepassingen wordt er alleen hout gebruikt met het FSC-

keurmerk. Dit keurmerk verzekert dat producten (hout, papier) afkomstig zijn uit ver-

antwoord beheerde bossen. 

4.3.5 Water 

4.3.5.1 Inleiding 

In het kader van het verkrijgen van een duurzaam watersysteem hebben Rijk, provin-

cies, gemeenten en waterschappen in 2001 de Startovereenkomst waterbeleid 21
e
 

eeuw (WB’21) ondertekend. Onderdeel van het nieuwe waterbeleid is de “watertoets”: 

de check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het watersysteem.  

 

4.3.5.2 Beleid 

Rijksbeleid 

Water heeft invloed op de ruimtelijke ordening. Het kabinetsstandpunt “Waterbeleid in 

de 21e eeuw” (WB21) geeft aan dat bij nieuwe ruimtelijke besluiten water voortaan 

expliciet in beeld moet worden gebracht. Daarom dient een bestemmingsplan een vol-

ledig uitgebouwde waterparagraaf te hebben. Zo’n paragraaf bevat de “watertoets”. 

Het doel van het uitvoeren van deze toets is te waarborgen dat de waterhuishoudkun-

dige doelstellingen bij de planvorming expliciet en op een evenwichtige wijze in de be-

schouwing worden genomen.  

 

Waterbeleid in de 21e eeuw (WB21) 

Het huidige systeem van waterbeheer kent vele mogelijkheden tot afwenteling. Te 

vaak leggen burgers en overheden hun problemen op het bord van een ander. De 

commissie meent dat het uitgangspunt “niet afwentelen” moet gelden voor het water-

systeem zelf, voor de bestuurlijke verantwoordelijkheden en voor de kosten. 

 

Om veiligheid te creëren en schade door wateroverlast en door droogte te voorkomen, 

kiest de Commissie voor een drietrapsstrategie bij de keuze van maatregelen.  

De drietrapsstrategie krijgt een verplichtend karakter voor alle overheden: 

1. Overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms vasthouden in de bodem en opper-

vlakte water; 

2. Zonodig water tijdelijk bergen in retentiegebieden langs de waterlopen waarvoor 

ruimte moet worden gecreëerd; 

3. Pas als 1 en 2 te weinig opleveren, water afvoeren naar elders of, als dat niet kan, 

het water bij extreme omstandigheden gecontroleerd opvangen in daarvoor aan-

gewezen gebieden; 

 

Bij het waterbeheer in de stad zelf wordt steeds meer gewerkt volgens het principe 

van geen afwenteling. Dit gebeurt met het bergen en infiltreren van water binnen het 

stedelijk gebied.  
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Dit waterneutraal bouwen komt echter hoofdzakelijk voor in nieuwe stedelijke uitbrei-

dingen. In het stedelijk gebied moeten ook maatregelen worden getroffen om het wa-

ter langer vast te houden en minder snel af te voeren naar elders (lokale berging, 

vasthouden bij de bron). Om problemen niet af te wentelen op de omgeving is vol-

doende bergingscapaciteit nodig in het oppervlaktewatersysteem binnen de stad in 

combinatie met infiltratie in de bodem.  

 

Provinciaal beleid 

De provincie Zuid-Holland heeft het rijksbeleid overgenomen in de herziening van de 

Nota Planbeoordeling. Een bestemmingsplan zal inzicht moeten geven in aspecten 

als veiligheid en waterbeheer, de huidige situatie, de volgens het waterbeleid gewens-

te ontwikkelingen, de wijze waarop in het ruimtelijk beleid hiermee rekening wordt ge-

houden, de wijze waarop dit is vertaald naar verbeelding (plankaart) en planregels en 

het overleg met de waterbeheerders. 

 

Beleid hoogheemraadschap 

Waterbeheerplan 2010-2015 

Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van 

toepassing zijn. In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende 

planperiode zijn en welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen. Het 

nieuwe WBP legt meer dan voorheen accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn 

veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Wat betreft veilig-

heid is cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat 

rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft 

voldoende water gaat het erom het complete watersysteem goed in te richten, goed te 

beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem op orde 

en toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering. Immers, 

de verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en heviger bui-

en, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het Waterbeheerplan sor-

teert voor op deze ontwikkelingen. 

Het Waterbeheerplan 2010-2015 van Rijnland is te vinden op de website: 

http://www.rijnland.net/wat_doet_rijnland/waterbeheerplan. 

 

 

Keur 2015 en Uitvoeringsregels  

Per 1 juli 2015 is een nieuwe Keur in werking getreden. Tevens zijn er uitvoeringsre-

gels vastgesteld. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de totstandkoming van de Wa-

terwet en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. 

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 moge-

lijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en kwan-

titeitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de waterbeheerder 

met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor: 

1. Waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden); 

2. Watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken); 

3. Andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen).  

De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de boven-

genoemde waterstaatswerken.  

http://www.rijnland.net/wat_doet_rijnland/waterbeheerplan
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Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen 

uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een Watervergun-

ning op grond van de Keur. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via vergun-

ningverlening en handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. Nieuw 

in de Keur ten opzichte van de Keur uit 2009 is de zorgplicht en het ja, tenzij principe. 

 

Een zorgplicht  

Voor eenvoudige werkzaamheden met weinig risico geldt een zorgplicht. Een initia-

tiefnemer mag zelf weten hoe hij handelt, zolang dit maar zorgvuldig is. Een initiatief-

nemer mag geen probleem voor het watersysteem veroorzaken. Geen belemmering in 

doorstroming, geen problemen in waterberging, geen verslechtering waterkwaliteit. 

Wanneer zich toch een probleem voordoet, moet een initiatiefnemer ervoor zorgen dat 

het probleem wordt opgelost en de gevolgen worden beperkt. Wanneer een initiatief-

nemer geen probleem voor het watersysteem veroorzaakt kan hij er van uitgaan dat 

hij zorgvuldig handelt.  

 

Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan voorwaarden voor allerlei werk-

zaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. De Uitvoe-

ringsregels kan een zorgplicht, een Algemene regel en een Beleidsregel bevatten.  

De zorgplicht geldt voor eenvoudige werkzaamheden met weinig risico.  

In de Algemene regel staan voorwaarden voor activiteiten met een beperkt risico.  

In de Beleidsregel staan voorwaarden voor activiteiten met een groter risico.  

 

De Keur en de uitvoeringsregels zijn te vinden op https://www.rijnland.net/regels/keur-

en-uitvoeringsregels. 

 

Voorkeursvolgorde voor Afvalwater en zorgplicht behandeling Hemelwater 

Rijnland geeft de voorkeur aan het scheiden van hemelwater en afvalwater, mits het 

doelmatig is. Wij volgen hierbij de voorkeursvolgorde (rijksbeleid), waarbij voorop staat 

het voorkomen van het ontstaan van afvalwater, als er afvalwater is het zoveel moge-

lijk beperken van verontreiniging en waar mogelijk afvalwaterstromen worden ge-

scheiden. De gemeente kan gebruik maken van deze voorkeursvolgorde bij de tot-

standkoming van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Deze voorkeursvolgorde is 

echter geen dogma. De uiteindelijke afweging zal lokaal moeten worden gemaakt, 

waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal staat. Rijnland streeft naar samen-

werking in de afvalwaterketen en wil hierover graag adviseren. 

 

Naast een voorkeursvolgorde voor afvalwater geldt voor de behandeling van hemel-

water de zorgplicht. Rijnland geeft daarbij de voorkeur aan brongerichte maatregelen 

boven 'end-of-pipe' maatregelen. Het te lozen hemelwater mag geen significante ver-

slechtering van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater veroorzaken. 

Voorbeelden om dit te bereiken zijn duurzaam bouwen, infiltratie, het toepassen van 

berm- of bodempassage en (straat)kolken met extra zand-slibvang of zakputten. Als 

ondanks de zorgplicht en de preventieve maatregelen het te lozen hemelwater naar 

verwachting een aanmerkelijk negatief effect heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit, 

kan in overleg tussen gemeente en waterschap gekozen worden voor aanvullende 

voorzieningen, een verbeterd gescheiden stelsel of – als laatste keus – aansluiten op 

het gemengde stelsel.  
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Het Hoogheemraadschap heeft beleidsregels op het gebied van dempingen en com-

pensatie verhard oppervlak. Deze beleidsregels houden in dat: 

 het gedempte wateroppervlak volledig moet worden gecompenseerd; 

 bij een toename van het verhard oppervlak tussen 500 m² en 10.000 m² moet 15% 

van het toegenomen verhard oppervlak worden gecompenseerd als open water 

(de zogenaamde 15% regel).  

De compensatie geschiedt bij voorkeur in hetzelfde peilgebied. Indien dat (fysiek) niet 

mogelijk is dan is compensatie in een peilgebied binnen hetzelfde bemalingsgebied 

mogelijk, zulks in overleg met Rijnland. 

 

Waterplan Leiderdorp (2011) 

In het Waterplan van de gemeente Leiderdorp 2011-2015 is de algemene visie van 

Leiderdorp “Leiderdorp, kloppend hart tussen stad en land” doorvertaald naar water. 

Dit heeft geleid tot de volgende doelstellingen: 

 water als verbindend element gebruiken om de samenhang en identiteit van de 

verschillende wijken in Leiderdorp te versterken; 

 het woon- en leefklimaat voor mens en dier versterken door de waterkwaliteit op al-

le fronten te versterken en de recreatieve functies van water optimaal te benutten; 

 intensieve regionale samenwerking op het gebied van water met Rijnland en de 

regiogemeenten; 

 de bewoners gericht van informatie over (grond)water voorzien, gevraagd en on-

gevraagd (loketfunctie). 

Bij deze doelstellingen zijn vijf aansprekende iconen geformuleerd.  

 

In het Waterplan van de gemeente Leiderdorp 2011-2015 is de algemene visie van 

Leiderdorp “Leiderdorp, kloppend hart tussen stad en land” doorvertaald naar water. 

Dit heeft geleid tot de volgende doelstellingen:  

 water als verbindend element gebruiken om de samenhang en identiteit van de 

verschillende wijken in Leiderdorp te versterken;  

 het woon- en leefklimaat voor mens en dier versterken door de waterkwaliteit op al-

le fronten te versterken en de recreatieve functies van water optimaal te benutten;  

 intensieve regionale samenwerking op het gebied van water met Rijnland en de 

regiogemeenten;  

 de bewoners gericht van informatie over (grond)water voorzien, gevraagd en on-

gevraagd (loketfunctie).  

 

4.3.5.3 Conclusie 

In paragraaf 2.8 is reeds ingegaan op de watersituatie in het plangebied. Het be-

stemmingsplan maakt qua extra verharding alleen het fietspad bij de Ruigekade mo-

gelijk. Hiervoor wordt echter watercompensatie in de onmiddellijke nabijheid gereali-

seerd. Verder worden oppervlaktewateren gedempt. De belangrijke watergangen zijn 

van een bestemming Water voorzien. De slootjes ten behoeve van afwatering van de 

agrarische gronden hebben ook een agrarische functie en zijn opgenomen in de be-

stemming Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden. Echter, ook op ba-

sis van deze bestemming is het niet mogelijk slootjes zo maar te dempen aangezien 

voor dergelijke werkzaamheden een omgevingsvergunning is vereist. Dit bestem-

mingsplan is voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het advies is 

verwerkt in dit bestemmingsplan, zie hoofdstuk 7. 
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4.3.6 Verkeer en parkeren 

De bestaande infrastructuur heeft de bestemming Verkeer gekregen. De ontwikkelin-

gen in dit bestemmingsplan zijn zodanig kleinschalig, dat er geen effect is op deze in-

frastructuur, die over het algemeen goed functioneert. Parkeren dient op eigen terrein 

plaats te vinden. In de regels is hiertoe een regeling opgenomen. Voor wat betreft de 

normen wordt daarbij verwezen naar het parkeerbeleidsplan. 
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5 Juridische planopzet  

5.1 Algemeen  

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De 

verbeelding en de planregels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het 

bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden 

bezien en toegepast. 

5.2 Planvorm en opbouw planregels  

Bij de opzet van het bestemmingsplan is uitgegaan van een gedetailleerde opzet van 

het plan. Het gaat om een op ontwikkeling gericht gedetailleerd eindplan. Dat wil zeg-

gen dat op de verbeelding voor ieder perceel de bouwmogelijkheden zijn aangegeven: 

per perceel is door een bouwvlak aangegeven waar de hoofdbebouwing (het belang-

rijkste gebouw op een perceel, in dit geval de woning) gebouwd mag worden. Per 

bouwvlak is vervolgens bepaald welke goot- en nokhoogte de hoofdbebouwing mag 

hebben.  

 

Naast de bebouwingsmogelijkheden, is in het plan ook het toegestane gebruik van de 

gronden bepaald. Ieder perceel heeft daartoe een bestemming gekregen. In de regels 

is per bestemming bepaald welke gebruiksmogelijkheden voor een perceel gelden. In 

een aantal andere gevallen is de aanduiding op de verbeelding bedoeld om het ge-

bruik ten opzichte van de algemene bestemming te beperken. Tenslotte zijn in de re-

gels bij het plan nog een aantal flexibiliteitbepalingen (afwijkingen, wijzigingen en na-

dere eisen) opgenomen die burgemeester en wethouders de mogelijkheid bieden om 

bij de uitvoering van het plan af te wijken van de algemene bestemmingsregeling. Bij-

voorbeeld voor extra bebouwingsmogelijkheden of een functiewisseling op het per-

ceel.  

 

Planregels 

De planregels zijn verdeeld over 4 hoofdstukken: 

Inleidende regels. Het hoofdstuk “inleidende regels bestaat uit een tweetal artikelen te 

weten de begrippen en de wijze van meten. In de begripsbepaling worden begrippen 

waar nodig beschreven om interpretatieproblemen te voorkomen.  

Veelal worden begrippen gedefinieerd die in de planregels worden gebruikt en daar 

een bijzondere betekenis hebben, die afwijkt van of niet voorkomt in het “normale” 

spraakgebruik. Wanneer een begrip niet opgenomen is in de begripsomschrijvingen/-

bepalingen en er ontstaat een interpretatieprobleem dan is het normale spraakgebruik 

richtinggevend. De begripsomschrijvingen/- bepalingen zijn niet uitputtend bedoeld. 

De belangrijkste en/of onduidelijke begrippen zijn opgenomen in dit artikel. De wijze 

van meten beschrijft hoe de genoemde maatvoeringen in de diverse bestemmingsbe-

palingen gemeten dienen te worden. 

 

Bestemmingsregels. In dit tweede hoofdstuk zijn de planregels van de bestemmingen 

opgenomen. Dit gebeurt in alfabetische volgorde. Per bestemming is het toegestane 

gebruik geregeld en zijn bouwregels en, eventueel, ook een aanlegvergunningstelsel 

opgenomen. Ieder artikel kent een vaste opzet.  
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Eerst wordt het toegestane gebruik geformuleerd in de bestemmingsomschrijving. 

Vervolgens zijn bouwregels opgenomen. Eerst voor gebouwen, dan voor de overige 

bouwwerken. Deze worden genoemd ‘bouwwerken, geen gebouwen zijnde’, en betref-

fen de constructies van enig omvang die toch geen gebouw2 zijn. Te denken valt aan 

erfscheidingen, hekwerken, lichtmasten, speelvoorzieningen, vlaggenmasten, lan-

taarnpalen, en dergelijke. Aansluitend volgen afwijkingsbevoegdheden met betrekking 

tot bouw- en/of gebruiksregels. Ten slotte zijn eventueel een aanlegvergunningstelsel 

en/of wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Belangrijk om te vermelden is dat naast 

de bestemmingsregels ook in andere artikelen relevante informatie staat die mede ge-

lezen en geïnterpreteerd moeten worden. Alleen zo ontstaat een volledig beeld te ver-

krijgen van hetgeen is geregeld. 

 

Algemene regels. In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen met een algemeen karakter. 

Ze gelden dus voor het hele plan.  

 

Overgangs- en slotregels. In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk overgangsregels 

en een slotregel opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook algemene regel betreft, 

zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opgenomen. 

5.3 Artikelsgewijze toelichting  

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

In dit hoofdstuk wordt een aantal begrippen verklaard die in de regels zijn gebruikt (ar-

tikel 1). Hiermee wordt voorkomen dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkhe-

den ontstaan over de uitleg van bepaalde regelingen. Daarnaast is het artikel "wijze 

van meten” (artikel 2) opgenomen waarin bepaald is hoe de voorgeschreven maatvoe-

ring in het plan gemeten moeten worden. 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

In dit hoofdstuk komen de gebiedsgerichte bestemmingen aan de orde.  

 

Artikel 3: Agrarisch met waarden - Landschap en natuur  

In de voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende beleidslijnen beschreven, de 

waarden van het gebied en de planuitgangspunten. Deze beleidslijnen zijn vertaald 

naar de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschap en natuur’. In deze agrari-

sche bestemming wordt de gewenste ontwikkelingsrichting tot uitdrukking gebracht in-

zake agrarische productierichtingen, uitbreidingsmogelijkheden, natuurontwikkeling en 

neven- en vervolgfuncties op agrarische bouwvlakken. De aanwezige agrarische be-

drijfscentra zijn zoals aangegeven weergegeven door middel van bouwvlakken. De 

gebouwen dienen binnen de bouwvlakken te worden gerealiseerd. Binnen de bouw-

vlakken geldt geen maximale oppervlaktemaat voor bedrijfsgebouwen. In de agrari-

sche bestemmingen wordt in de regels aangegeven welke nevenfuncties op het agra-

risch bouwvlak toelaatbaar zijn. Bij nevenfuncties gaat het om mogelijkheden voor 

agrarisch verwante en niet-agrarische functies, in combinatie met de agrarische be-

drijfsvoering die steeds als hoofdtak aanwezig moet zijn.  

 

                                                      
2
  elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 

met wanden omsloten ruimte vormt. 
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De toevoeging “met waarden - Landschap en natuur” houdt in dat de agrarische be-

stemming niet los gezien kan worden van de landschappelijke waarden (openheid, 

verkaveling) en natuurwaarden (weidevogels, oevervegetatie). De gronden zijn daar 

dus mede voor bestemd, alhoewel de agrarische functie prevaleert. 

Om te voorkomen dat een terrein minder geschikt wordt voor de daaraan gegeven be-

stemming en om een reeds gerealiseerde bestemming en de ter plaatse aanwezige 

natuur-, landschaps en cultuurhistorische waarden te beschermen, kunnen bepaalde 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden aan een vergunning worden 

gebonden (voorheen aanlegvergunning). Aanlegvergunningenregels zijn zinvol voor 

activiteiten, waarbij niet bij voorbaat vaststaat of zij wel of niet in strijd met de be-

stemming zijn of de te beschermen waarden kunnen aantasten. Het aanlegvergunnin-

genstelsel maakt het dan mogelijk om de voorgenomen ingreep van geval tot geval te 

beoordelen. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat voor werken en werkzaamheden die 

gerekend worden tot normaal beheer en onderhoud en die plaatsvinden binnen de 

bouwvlakken of binnen de van toepassing zijnde bestemmingsomschrijving geen om-

gevingsvergunning vereist is. 

 

Het aantal bedrijfswoningen per bouwvlak bedraagt maximaal één, dan wel het be-

staande aantal bedrijfswoningen(bestaand = vergund of planologisch rechtmatig aan-

wezig). De bedrijfswoningen op de verbeelding zijn aangeduid, zodat de locatie vast-

ligt. 

 

Een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om de vorm van het bouwvlak te verande-

ren. Hier kan van gebruik worden gemaakt als daar bedrijfseconomische redenen voor 

zijn. Hierbij dienen de landschappelijke en cultuurhistorische belangen tevens mee-

gewogen te worden, alsmede belangen van derden. Een vergroting van het bouwvlak 

is daarbij niet mogelijk. Er is in de afgelopen periode zeer beperkt verzocht om vergro-

ting van bouwvlakken en ook tijdens de terinzagelegging is, op één geval na, niet ver-

zocht om vergroting. Verder zijn tal van bouwvlakken nog niet helemaal benut, zodat 

er nog ontwikkelruimte is binnen bestaande bouwvlakken. Ook zijn in de afgelopen 

periode vragen ontvangen naar de mogelijkheden bij bedrijfsbeëindiging. Om  een wij-

zigingsbevoegdheid op te nemen dient op voorhand voldoende te zijn aangetoond dat 

er in de planperiode ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt en dat de wijzi-

gingsplannen die hieruit voortvloeien uitvoerbaar zijn. Een vergroting van het bouw-

vlak is daarnaast alleen mogelijk binnen de kaders van de provinciale verordening, 

welke eisen stelt aan de ruimtelijke kwaliteit. Het is daarom op juridisch niet mogelijk 

om een generieke wijzigingsbevoegdheid voor vergroting van bouwvlakken op te ne-

men zonder motivatie over de haalbaarheid. Hier komt bij, voor een dergelijke regeling 

de effecten op beschermde natuurgebieden zou moeten worden onderzocht. Dit is 

echter lastig te doen, omdat niet bekend is waar en hoe de wijzigingsbevoegdheid zal 

worden toegepast. Er moet dan van een worst-case scenario worden uitgegaan, na-

melijk dat alle bedrijven er gebruik van maken, hetgeen niet reëel is. Ditzelfde geldt 

voor de effecten op het beschermde weidevogelleefgebied, waar de percelen onder 

vallen. Bij een significantie aantasting van de waarden van het beschermd weidevo-

gelleefgebied is compensatie verplicht gesteld. 

 

Het niet opnemen van grotere bouwvlakken betekent niet dat er per definitie geen 

medewerking kan worden verleend. Wanneer de nut en noodzaak ervan is aange-

toond en een concreet verzoek wordt ingediend, dat ook ingaat op de haalbaarheid, 
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kan te zijner tijd worden beoordeeld of de gewenste uitbreiding(en) mogelijk gemaakt 

kunnen worden. Dit hangt samen met de inzichtelijkheid in de ruimtelijke effecten en 

een zorgvuldige belangenafweging. Dit maakt het ook beter mogelijk de effecten op 

Natura-2000-gebieden te onderzoeken. Blijft een initiatief onder de drempelwaarde uit 

het PAS, dan is mogelijk zelfs geen planMER nodig. 

 

Indien de haalbaarheid is aangetoond en de uitbreiding zorgvuldig landschappelijk 

wordt ingepast, zal een separate procedure (postzegelplan) doorlopen moeten wor-

den. De kosten en tijd die hiermee gemoeid zijn, zijn overigens vergelijkbaar aan een 

wijzigingsplan. Er zijn vanuit dat opzicht dus geen zwaardere lasten voor agrariërs 

door geen wijzigingsbevoegdheid op te nemen. 

 

Artikel 4: Bedrijf - Verkoop motorbrandstoffen met lpg 

In het plangebied komt één bedrijf voor: het lpg station aan de A4. Deze is specifiek 

als zodanig bestemd.  

 

Artikel 5: Groen 

Het openbaar groen heeft de bestemming ‘Groen’ gekregen. Binnen deze bestem-

ming mogen groenvoorzieningen aanwezig zijn alsook water en voorzieningen voor de 

waterhuishouding. Speeltoestellen zijn tevens toegestaan. Bij wijze van medegebruik 

is extensief recreatief gebruik ook toegestaan. Dat houdt in dat er gerecreëerd mag 

worden zonder dat daar een specifiek, permanent ruimtegebruik of bebouwing mee 

gepaard gaat. te denken valt aan wandelen, fietsen, voetballen, e.d.. Parkeervoorzie-

ningen zijn niet toegestaan binnen de bestemming ‘Groen’, echter langzaamverkeers-

voorzieningen zoals wandel- en fietspaden, wel. 

 

Artikel 6: Maatschappelijk 

Het dierenpension aan de Achthovenerweg heeft de bestemming ‘Maatschappelijk’ 

gekregen met aanduiding dierenpension. Net als in het vigerend bestemmingsplan zijn 

twee bedrijfswoningen mogelijk. De gebouwen op dit perceel staan redelijk gegroe-

peerd. Dit is op de verbeelding vertaald door één bouwvlak om het gebied te leggen. 

Zo ontstaat er enige flexibiliteit en uitbreidingsruimte. De Doeshofmolen is als bezoe-

kerscentrum in gebruik en heeft daarom de bestemming ‘Maatschappelijk’ gekregen. 

 

Artikel 7: Natuur 

De reeds gerealiseerde EHS ten oosten van de A4 (en ten westen van de Does) heeft 

de bestemming ‘Natuur’ gekregen.  

 

Artikel 8: Tuin 

De voortuinen van de woningen in het Patrimoniumpark hebben de bestemming ‘Tuin’ 

gekregen. Deze loopt door tot 2 m achter het verlengde van de voorgevel. Afgezien 

van erkers (mogelijk na afwijking) mag hier niet worden gebouwd. 

 

Artikel 9: Verkeer 

De bestemming ‘Verkeer’ is opgenomen voor wegen, straten, wandel- en fietspaden 

met een functie gericht op zowel verblijf als op de afwikkeling van het verkeer. Een dif-

ferentiatie naar 30 km en 50 km wegen wordt niet gemaakt. De bestemming ‘Verkeer 

‘wordt ook opgenomen voor parkeervoorzieningen en ondergeschikte groen- en 

speelvoorzieningen. De bestemmingsomschrijving maakt het mogelijk gedurende de 

planperiode de openbare ruimte flexibel te beheren, zonder hiervoor planologische 
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procedures te moeten doorlopen. Voor parkeren geldt voorts dat dit in de bestemming 

“Verkeer” is toegestaan.  

 

Artikel 10: Verkeer - Langzaam verkeer 

Deze bestemming is opgenomen voor het fietspad aan de Ruige kade en is onder-

scheidenlijk aan de bestemming ‘Verkeer’ doordat er geen autoverkeer is toegestaan. 

 

Artikel 11: Verkeer - Railverkeer 

De spoorlijn heeft de bestemming ‘Verkeer – Railverkeer’ gekregen. Het betreft alleen 

het bovengrondse deel. Daar waar de spoorlijn ondergronds gaat, is een aanduiding 

ondergronds railverkeer opgenomen. De twee bruggen voor wegverkeer die het spoor 

overspannen, zijn aangeduid. 

 

Artikel 12: Verkeer - Rijksweg 

Deze bestemming is opgenomen voor de A4 en onderscheidt zich van de bestemming 

Verkeer doordat er een ander profiel is toegestaan, namelijk het profiel van de A4 zo-

als ter plaatse aanwezig. 

 

Artikel 13: Water 

De op de verbeelding voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor waterhuis-

houdkundige doeleinden, waterberging en waterlopen, met bijbehorende bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen, en/of duikers. 

 

Artikel 14: Wonen  

De woningen in het Patrimoniumpark zijn van een bestemming ‘Wonen’ voorzien en 

dienen gesitueerd te worden in het bouwvlak. Een woning mag een maximale goot-

hoogte hebben van 6 m en een maximale bouwhoogte van 10 m. Per bouwvlak is één 

woning toegestaan dan wel het aantal als aangeduid op de verbeelding. Het hoofdge-

bouw dient binnen het bouwvlak te zijn gebouwd.  

 

Aan huis verbonden beroep en bedrijf 

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor het uitoefenen van een aan huis 

verbonden beroep of bedrijf binnen de bestemming ‘Wonen’. Het gaat hierbij om 

dienstverlenende beroepen op zakelijk, maatschappelijk, juridisch, medisch, ontwerp-

technisch of kunstzinnig gebied. Belangrijk is dat de woning in overwegende mate de 

woonfunctie behoudt en dat de ruimtelijke uitwerking of uitstraling in overeenstemming 

met de woonfunctie is (zie ook de omschrijving van dit begrip in artikel 1 van de plan-

regels).  

 

Bij aan huis verbonden bedrijven moet gedacht worden aan een bedrijf dat in een (ge-

deelte van) of bij een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het vervaardigen 

van producten, door de gebruik(st)er van de woning. Om overlast in de woonomge-

ving te voorkomen en de ondergeschiktheid aan de woonfunctie te benadrukken, is 

bedrijvigheid welke krachtens een milieuwet vergunning- of meldingplichtig is, niet 

toegestaan. Het gaat om bedrijven in maximaal categorie 1 van de Staat van Bedrijfs-

activiteiten of bedrijven die voor wat betreft aard en omvang van de milieuhinder gelijk 

kan worden gesteld met een bedrijf in de categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactivi-

teiten. Detailhandel en horeca zijn hierbij niet toegestaan, met uitzondering van een 

Bed & Breakfast. 
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In de planregels zijn voorts voorwaarden opgenomen voor wat betreft de omvang van 

het deel van de woning dat voor het uitoefenen van beroep of bedrijf, mag worden ge-

bruikt. Deze omvangbepalingen moeten er op toezien dat de woonfunctie wel de 

overwegende functie blijft. Het aan huis verbonden beroep of bedrijf dient in beginsel 

in het hoofdgebouw of aangebouwd aan- of uitbouw te worden gerealiseerd. Een bin-

nenplanse afwijkingsmogelijkheid is opgenomen voor het realiseren van een huis ver-

bonden beroep of bedrijf in een vrijstaand bijgebouw.  

 

Erfbebouwing 

Naast hoofdbebouwing kent het plan ook mogelijkheden voor bijgebouwen en/of uit-

breidingen van de woonruimte. Hierbij geldt dat de bebouwing meer dan 2 meter ach-

ter de voorgevelrooilijn moet liggen. Aan- en uitbouwen mogen niet meer dan 3,5 me-

ter diep zijn (gemeten vanuit resp. achtergevel of zijgevel van het hoofdgebouw). De 

goothoogte van aan- en uitbouwen aan zij- en achtergevel mag niet meer bedragen 

dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,3 meter. De bouw-

hoogte van de eerste bouwlaag van vrijstaande bouwwerken bedraagt niet meer dan 

3 meter. 

 

Algemene toelichting op het begrip “Bouwperceel” 

Onder bouwperceel wordt verstaan een aaneengesloten stuk grond, waarop krach-

tens het plan zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten. In veel ge-

vallen zal de bouwperceelgrens gelijk zijn aan de erfgrens en/of bestemmingsgrens. 

Maar hierop zijn uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld in het geval dat een persoon 

een stuk snippergroen van de gemeente verwerft. Dit stuk grond, nu bestemd als 

groen, maakt geen onderdeel uit van het bouwperceel, immers er is geen bebouwing 

toegestaan. Dit stuk grond wordt dus ook niet beschouwd in het bepalen van de af-

stand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens. Gronden met de bestemming ‘Tuin’ beho-

ren wel tot het bouwperceel, immers op basis van dit bestemmingsplan is bepaalde 

bebouwing toegestaan (bouwwerken geen gebouw zijnde). 
 
Dakterrassen 

Een dakterras dat ‘in de kap’ van een woning wordt gerealiseerd past doorgaans wel 

binnen het bestemmingsplan (goot- en bouwhoogte van de woning nemen niet toe). 

Dakterrassen op aan- en uitbouwen zijn niet bij recht toegestaan. Er kan echter wel 

een maatschappelijke vraag mee worden gefaciliteerd. Het is wel nodig de voorwaar-

den te verbinden aan het eventueel realiseren van een dakterras. 

 

Het realiseren van een dakterras wordt daarom niet rechtstreeks toegestaan maar pas 

na binnenplanse afwijking. De voorwaarden zijn afkomstig uit de Beleidsregels voor 

beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan van de gemeente: 

− Een dakterras aan de voorzijde van een woning is niet toegestaan; 

− Een dakterras op een vrijstaand bijgebouw is niet toegestaan; 

− Een dakterras is gesitueerd op een aan- of uitbouw; 

− Een dakterras is bereikbaar via een deur vanuit een ruimte op de 1
e
 of 2

e
 verdie-

ping van een woning; 

− Een dakterras dient te worden omsloten door een hekwerk. De minimale hoogte 

van dit hekwerk is conform hetgeen hierover is vastgesteld in afdeling 2.3 Bouw-

besluit. Het hekwerk dient binnen de dakrand geplaatst te worden. 
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Dakopbouwen 

Een dakopbouw kan gezien worden als extra bouwlaag of als kap. Aan de uitbreiding 

van gebouwen met een extra bouwlaag wordt alleen meegewerkt als het bestaande 

bouwblok daar aanleiding toegeeft. Voor die situaties waar wordt meegewerkt geldt 

dat afwijking verleend kan worden voor een dakopbouw ten behoeve van woningen of 

woongebouw met in achtneming van de uitgangspunten verwoord in de welstandsnota 

en naar het advies van de welstandscommissie, waarbij in geval van precedenten op 

naburige woningen, hiermee zorgvuldig rekening wordt gehouden met het doel een 

nieuwe eenheid in visuele beleving te verkrijgen. Hierbij dient als uitgangspunt te wor-

den aangehouden dat de dakgoot of het boeiboord van het platte dak gehandhaafd 

blijft en de dakopbouw bestaat uit een kap met een helling van maximaal 60 graden. 

Een dakopbouw is uitsluitend mogelijk op het hoofdgebouw.  

 

Dubbelbestemmingen 

Het plan bevat een aantal zogenaamde dubbelbestemmingen. Dubbelbestemmingen 

zijn bestemmingen die dienen ter bescherming van een specifiek ruimtelijk belang. In 

dit geval de bescherming van archeologische waarden en de bescherming van een 

waterkering. Dubbelbestemmingen vallen over "onderliggende" inhoudelijke bestem-

mingen heen en houden beperkingen in voor de bouw- en/of gebruiksmogelijkheden 

van die bestemmingen. 

 

Artikel 15: Wonen - Buitengebied 

De vrijstaande woningen in het buitengebied kenmerken zich doorgaans door een vrij 

groot erf. Dit biedt op basis van art. 2.1, lid 3 Wabo jo. art. 2.3 jo. bijlage II, artikel 2 

van het Besluit omgevingsrecht zodanig veel vergunningsvrije bouwmogelijkheden 

voor vrijstaande bijgebouwen, dat een separate erfbebouwingsregeling in het be-

kadastrale grens, in dit geval ook bouwperceelsgrens 
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stemmingsplan niet nodig is. In wezen geldt dit ook voor de aan- en uitbouwen, doch 

in dit bestemmingsplan is een afwijking opgenomen een kap te realiseren op een aan- 

en uitbouw, iets wat vergunningsvrij niet mogelijk is. De percelen zijn divers van aard: 

het ene perceel kent een grote voortuin terwijl het andere perceel aan de straat staat. 

De bestemming ‘Tuin’ zou een stedenbouwkundige eenheid suggereren die er niet is. 

De bestemming ‘Tuin’ is daarom niet opgenomen voor de vrijstaande woningen in het 

buitengebied. Tot slot zijn er goede ruimtelijke redenen om ook bij grote woonpercelen 

(na afwijking) nevenactiviteiten toe te staan, net als bij agrariërs. In enkele gevallen 

gaat het zelfs om voormalige agrarische percelen. Vanwege deze redenen onder-

scheiden woningen in het buitengebied zich van woningen in het stedelijk gebied, re-

den waarom een aparte bestemming is opgenomen. 

 

Artikel 16: Leiding - CO2 

De leiding waardoor onder hoge druk CO2 wordt vervoerd heeft de dubbelbestem-

ming’ Leiding - CO2’ gekregen. Volgens het Bevb moet er een belemmeringenstrook 

ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding worden vrijgehouden. De belem-

meringenstrook bedraagt (in dit geval) ten minste vijfmeter aan weerszijden van een 

buisleiding gemeten vanuit het hart van de buisleiding. In de regels is bepaald dat bin-

nen deze bestemming geen bouw- en/of aanlegwerkzaamheden mogen plaatsvinden 

zonder dat vooraf advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder. Er geldt m.a.w. een 

bouwverbod / aanlegverbod; welke doorbroken kan worden indien blijkt dat de beoog-

de werkzaamheden het functioneren van de leiding en de veiligheid niet schaadt. 

 

Artikel 17: Leiding - Gas 

Voor de aanwezige gasleiding is een soortgelijke regeling als voor de CO2 leiding op-

genomen. 

 

Artikel 18 en 19: Leiding - Hoogspanning II en Leiding - Hoogspanningsverbinding I 

Met deze bestemmingen zijn de nieuwe tracés van de nieuwe ondergrondse 150 kV 

resp. de bovengrondse 380 kV verbinding vastgelegd. De exacte naamgeving van de 

bestemmingen zoals opgenomen in het rijksinpassingsplan en regeling zijn overge-

nomen. 

 

Artikel 18: Leiding - Water 

De in het plangebied aanwezige ondergrondse drinkwaterleidingen hebben de be-

stemming ‘Leiding – Water’ gekregen ter bescherming van deze leidingen. 

 

Artikel 21: Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 

De bestemming ‘Waarde – Archeologie’ is opgenomen ter bescherming van aanwezi-

ge archeologische sporen in het plangebied. Het verstoren van de gronden in het 

plangebied is dan ook alleen mogelijk na toestemming van burgemeester en wethou-

ders (afwijking of aanlegvergunning) waarbij het eventuele archeologische belang af-

gewogen moet worden tegen het belang van de voorgenomen grondverstoring. In de 

praktijk kan dit betekenen dat er eerst archeologisch onderzoek moet plaats vinden 

alvorens er ontwikkelingen kunnen plaats vinden. 
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Artikel 22-24: Dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoge, middelhoge en lage 

trefkans 

Aan de gronden die nog niet onderzocht zijn dubbelbestemmingen toegekend op ba-

sis van het beleid van Leiderdorp (zie hoofdstuk 3). Indien ingrepen in de bodem bo-

ven een bepaalde oppervlakte en dieper dan een bepaalde diepte, plaatsvinden is het 

verrichten van archeologisch onderzoek verplicht. Hoe hoger de verwachting, hoe la-

ger de oppervlakte en minder diep de diepte waarboven onderzoek verplicht is. 

 

Artikel 25: Waterstaat - Waterkering 

De aanwezige beschermingszonde in en rondom een aanwezige waterkering is be-

stemd voor Waterkering. Bij de waterkering behoren beschermingszones. Dit zijn twee 

zones: de Kernzone en de beschermingszone. Concreet betekent voor de bestem-

ming ‘Waterstaat-Waterkering’ dat het belang van de waterkerende en waterhuis-

houdkundige functie van de gronden primair wordt gesteld. Binnen deze bestemming 

mag pas gebouwd worden als voldaan wordt aan de eisen die het waterschap stelt. 

Welke eisen dat zijn is geregeld in de "keur" van het waterschap. Om te komen tot 

een goede afstemming is in het bestemmingsplan een coördinatieregeling voorge-

schreven die er toe verplicht om bij ontwikkelingen binnen deze bestemming eerst 

overleg te voeren met het waterschap. Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 

om de dubbelbestemming te verwijderen, mocht in de toekomst blijken dat dit mogelijk 

is vanwege beleid/besluitvorming van het Hoogheemraadschap. 

 

Geluidzone - industrie 

De geluidzones van de industrieterreinen Barre Polder en Oosthoek, beiden gelegen 

ten zuiden van de Oude Rijn, zijn opgenomen middels een gebiedsaanduiding. Binnen 

deze zone mogen geen nieuwe geluidgevoelige objecten worden opgericht. Het func-

tioneren van de bedrijven op genoemde bedrijventerreinen, inclusief hun geluidruim-

tes, is daarmee veilig gesteld. 

 

Kasteelbiotoop en landgoedbiotoop 

Rondom voormalig kasteel De Does is vanwege provinciaal beleid een ‘kasteelbio-

toop’ opgenomen, waarmee het kasteel als landschappelijk en cultuurhistorisch waar-

devol element wordt beschermd. Hetzelfde is gedaan voor de landgoederen die door 

de provincie als waardevol element zijn aangemerkt in de Verordening Ruimte. Zie 

verder paragraaf 3.3.2. 

 

Ondergronds railverkeer 

De ondergrondse railverbinding is met een zone aangeduid. Dit is van belang omdat 

binnen deze zone geen grondroerende werkzaamheden mogen plaatsvinden, die de 

veiligheid van de tunnel in gevaar zouden kunnen brengen. 

 

Weidevogelleefgebied 

De bijzondere positie van het buitengebied voor de broedgelegenheid van weidevo-

gels vraagt om behoud en versterking van grotere rustkernen van voldoende omvang. 

Het aangewezen weidevogelleefgebied krijgt daarom een gebiedsaanduiding. Binnen 

de daartoe aangewezen gronden is het niet toegestaan om: 

1. nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwvlak of een uitbreiding 

daarvan op te richten; 
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2. nieuwe weginfrastructuur aan te leggen (fiets, wandel en ruiterpaden zijn in afwij-

king wel mogelijk indien minimale verstoring voor weidevogels plaatsvindt; indien 

nodig moeten de paden in het broedseizoen worden gesloten); 

3. bossen of boomgaarden aan te leggen; 

4. verstorende activiteiten, buiten de huidige agrarische activiteiten, te verrichten die 

het weidevogelleefgebied verstoren; 

5. werken uit te voeren die realisatie van nieuwe peilverlagingen mogelijk maken. 

 

De aanleg van opgaande beplanting en weginfrastructuur zijn daartoe aan een omge-

vingsvergunning gekoppeld. 

 

Veiligheidszone lpg 

Binnen deze zone is geregeld dat er geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten bij 

mogen komen, zulks gelet op de risico’s van vulpunt en tank van het aanwezige 

lpgstation. 

 

Vrijwaringszone - molenbiotoop 

De molenbiotoop is opgenomen zodat de vrije windvang en het zicht op de traditionele 

molens zijn gegarandeerd. In de regeling is daarvoor een aantal voorwaarden opge-

nomen die met name betrekking hebben op beperking van bouwhoogte en hoogte van 

bomen en struiken. De molenbiotoop betreft een gebied binnen een straal van 400 m 

van de molen. 

 

Vrijwaringszone - provinciale vaarweg 

De Oude Rijn is een provinciale vaarweg. De zone is opgenomen in het bestem-

mingsplan conform het gestelde hieromtrent in provinciaal beleid. Geregeld is dat er 

geen bouwwerken mogen worden gebouwd die het functioneren van de vaarweg be-

lemmeren.  

 

Parkeerregeling 

Als overige regel is een parkeerregeling opgenomen. Dit heeft als doelstelling de par-

keerregeling zoals die is opgenomen in de Bouwverordening te vervangen. Met de 

vaststelling van dit bestemmingsplan komt immers voor het plangebied de Bouwver-

ordening te vervallen. Het is echter wel gewenst dat er gestuurd kan worden op parke-

ren. Uitgangspunt is dat alle functies voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen 

terrein. Het gemeentelijk parkeerbeleid is bepalend voor de vraag wanneer sprake is 

van voldoende parkeerplaatsen. Bestaande tekorten behoeven niet te worden opge-

lost.  

 

Wanneer sprake is van functiewijziging of uitbreiding en er is sprake van een toename 

aan parkeervraag, dan dient wel te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid 

op eigen terrein. Omdat inpandige functiewijzigingen in overeenstemming kunnen zijn 

met het bestemmingsplan, is het niet hebben van voldoende parkeergelegenheid als 

strijdig gebruik aangemerkt. Van het verbod kan worden afgeweken indien de openba-

re ruimte voldoende parkeercapaciteit biedt. Ook kan het college een andere norm 

stellen dan opgenomen in het parkeerbeleid, bijvoorbeeld als sprake is van dubbelge-

bruik. Voor zowel woonfunctie als andere gebouwen en gebieden waar mensen kun-

nen verblijven geldt de parkeerregeling. Met ander soort verblijf wordt bedoeld functies 

als detailhandel, horeca, bedrijfshallen, maatschappelijke voorzieningen, evenemen-

tenterreinen, sportaccommodaties, e.d., maar niet openbare functies die geen speci-
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fieke parkeervraag kennen zoals parken, wegen en paden, bosgebieden en speelvel-

den. 

 



SAB 122  

 

6 Economische uitvoerbaarheid en handhaving  

6.1 Economische uitvoerbaarheid  

Bij het opstellen van een bestemmingsplan  dient de financiële haalbaarheid van het 

plan aangetoond te worden. 

 

Op grond van artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet voor een 

bestemmingsplan een exploitatieplan worden vastgesteld indien er sprake is van een 

‘bouwplan’. Artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschrijft wat een 

‘bouwplan’ is. 

De raad kan bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan, besluiten geen 

exploitatieplan vast te stellen, wanneer:  

 het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gron-

den anderszins verzekerd is (art. 6.12 Wro); 

 er geen kosten te verhalen zijn (art 6.2.1a Bro).  

 

De 'grex-wet' is erop gericht dat de overheid kosten kan verhalen die gemaakt worden 

naar aanleiding van een bouwplan. Indien er geen kosten gemaakt worden, hoeven 

deze ook niet verhaald te worden. Dit bestemmingsplan biedt geen kader voor een 

bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bor c.q. er zijn geen kosten te verhalen c.q. er 

zijn geen kosten te verhalen boven de wettelijk vastgelegde ondergrens van € 

10.000,-. 

6.2 Handhaving  

Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de overheid als de burger. De primaire 

verantwoordelijkheid voor controle en handhaving ligt bij de gemeente. Handhaving 

kan worden omschreven als elke handeling die erop gericht is de naleving van regel-

geving te bevorderen of een overtreding te beëindigen. Het doel van handhaving is 

om de duurzame bescherming van mens en omgeving te waarborgen. Binnen het ka-

der van het bestemmingsplan heeft regelgeving met name betrekking op de Wet ruim-

telijke ordening en de Woningwet. Bij overtreding van deze regelgeving moet gedacht 

worden aan bouwen zonder vergunning, bouwen in afwijking van een verleende ver-

gunning, het handelen zonder of in afwijking van een noodzakelijke aanlegvergunning 

en het gebruik van gronden en opstallen in strijd met de gebruiksregels van het be-

stemmingsplan of een afwijking. 

 

Handhaving wordt onderscheiden in preventieve en repressieve handhaving. Preven-

tieve handhaving bestaat uit actief toezicht door of namens de gemeente door bijvoor-

beeld regelmatige controles op de uitvoering van vergunningen en regelmatige ge-

biedscontroles. Voorts bestaat preventieve handhaving uit het opstellen van duidelijke 

en maatschappelijk geaccepteerde regels en uit communicatie en voorlichting. Re-

pressieve handhaving bestaat uit de aanwending van publiekrechtelijke middelen bij 

geconstateerde overtredingen, zoals het opleggen van een dwangsom of het uitoefe-

nen van bestuursdwang.  
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Daarnaast is het mogelijk strafrechtelijke middelen toe te passen en privaatrechtelijke 

actie te ondernemen bij inbreuk op het eigendomsrecht van de gemeente. Repressie-

ve handhaving heeft als primaire doel een einde te maken aan een specifieke overtre-

ding van de Wro of de Woningwet. 

 

De handhaafbaarheid van een bestemmingsplan is met name afhankelijk van het 

draagvlak van de regels onder de burgers en van de duidelijkheid van de regels.  

 

In dit bestemmingsplan is aangesloten bij de actuele maatschappelijke behoefte voor 

wat betreft bouwen en gebruik. Voorts kan door middel van de flexibiliteitsbepalingen 

en de nadere eisenregeling ruimschoots worden ingespeeld op toekomstige ontwikke-

lingen. De verbeelding, de toelichting en de regels zijn zodanig op elkaar afgestemd 

dat interpretatieproblemen en problemen met betrekking tot de uitvoering zo veel mo-

gelijk worden voorkomen. 
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7 Procedure  

7.1 Vooroverleg  

Het concept ontwerp bestemmingsplan is in de periode van 28 oktober 2015 tot en 

met 26 november 2015 voorgelegd aan de overlegpartners van de gemeente Leider-

dorp. Van de volgende instanties is reactie ontvangen: 

 Hoogheemraadschap van Rijnland; 

 Provincie Zuid-Holland; 

 Oasen; 

 Gasunie; 

 Gemeente Zoeterwoude; 

 Brandweer Hollands Midden; 

 Gemeente Leiden; 

 Rijkswaterstaat. 

 

De gemeente Leiden, Brandweer Hollands Midden en de provincie Zuid-Holland za-

gen in het bestemmingsplan geen aanleiding tot het geven van een inhoudelijke reac-

tie.  

 

De gemeente Zoeterwoude verzoekt naast de geluidzone van het industrieterrein Bar-

re polder ook die van Oosthoek op te nemen. Dit is echter al gedaan. De geluidzones 

overlappen elkaar grotendeels, mogelijk is dit de reden dat de gemeente Zoeterwoude 

abusievelijk van mening is dat Oosthoek niet is opgenomen. Er is in het bestem-

mingsplan voorts sprake van één gebiedsaanduiding (geluidzone) omdat hetgeen ge-

regeld wordt in het bestemmingsplan aangaande één of meerdere geluidzones in één 

regeling vervat kan worden. 

 

Oasen en Gasunie verzoeken om de in het plangebied aanwezige drinkwaterleidingen 

resp. hogedrukgasleidingen op te nemen in het bestemmingsplan. Voor wat betreft de 

gasleidingen was dit al gedaan; echter uit de door Gasunie meegestuurde tekenbe-

standen blijkt dat op enkele plaatsen het tracé iets anders loopt dan ingetekend; de 

verbeelding is hier op aangepast. De door Oasen meegestuurde drinkwaterleidingen 

zijn alsnog opgenomen met een (dubbel)bestemming Leiding – Water. 

 

Rijkswaterstaat verzoekt de rijksweg A4 op een juiste manier in het bestemmingsplan 

op te nemen. Dit is gedaan met een bestemming Verkeer – Rijksweg. Deze bestem-

ming is onderscheidenlijk aan de bestemming Verkeer voor gemeentelijke en provin-

ciale wegen. In de regels komt dat onderscheid terug doordat er een ander profiel en 

snelheidsregime is toegestaan. Rijkswaterstaat verzoekt tevens een expliciete rege-

ling op te nemen voor oplaadpalen voor elektrische auto’s. Dit is ook gedaan, alhoe-

wel ook betoogd kan worden dat dit onder straatmeubilair valt en dus vergunningsvrij 

is. 

 

Het hoogheemraadschap geeft aan dat een klein deel van het plangebied is gelegen 

in de Bospolder met een schouwpeil van NAP -2,37 m. Deze informatie is alsnog op-

genomen in de toelichting. Voorts geeft Rijnland aan om bij de uitwerking van de 

plannen inzake de verbreding van het fietspad Ruige Kade er rekening mee te houden 
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dat er water moet worden gegraven ter compensatie van de toename aan verhard op-

pervlak.  

 

Verder moet er rekening mee worden gehouden dat ter plaatse van de Ruige Kade 

een peilscheiding aanwezig is en dat in veengebieden de afstand tussen de sloten in 

de nieuwe situatie niet groter mag zijn dan 80 m. Alhoewel dit bestemmingsplan de 

mogelijkheid voor de verbreding/verplaatsing van het fietspad faciliteert, vindt de 

daadwerkelijke planuitvoering plaats in een separate procedure. De betrokken project-

leider zal van beschreven informatie op de hoogte worden gesteld. Opgemerkt zij dat 

in het kader van dit project reeds contact is geweest met Rijnland over de benodigde 

watercompensatie. Het project voorziet ruimschoots in de benodigde compensatie en 

Rijnland was reeds akkoord met het voorstel van de gemeente dienaangaand. 

 

Rijnland verzoek voorts de Doespolderwatering en de primaire polderwatergangen 

van een bestemming Water te voorzien. De Doespolderwatering was al gedeeltelijk 

van een bestemming Water voorzien; in het aangepaste plan zal de gehele watering 

een bestemming Water krijgen. De diverse polderslootjes zijn mogelijk binnen de be-

stemmingen Agrarisch met waarden - Landschap en Natuur en Natuur. Via een om-

gevingsvergunningstelsel is reeds geregeld dat deze niet zomaar gedempt kunnen 

worden.  

7.2 Zienswijzen  

Het ontwerp bestemmingsplan is conform artikel 3.8 Wro jo. afd. 3.4 Awb vanaf 7 

maart 2016 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn zijn 8 

zienswijzen ingediend. Deze zijn in een separate nota beantwoord en als bijlage aan 

dit bestemmingsplan toegevoegd. De zienswijzen leiden voor wat betreft een aantal 

punten tot aanpassing van het bestemmingsplan. Dit staat in de nota expliciet ver-

meld. 

7.3 Beroep  

Na tervisielegging stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd 

vast. Na publicatie van het vaststellingsbesluit kan degene die tijdig zijn of haar 

zienswijze heeft kenbaar gemaakt beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, gedurende de daarvoor bij wet bepaalde termijn. 

 

 

 





 

 

Bijlage 1: Ruimtelijke onderbouwing Recreatiewoning 
Polder Achthovenerweg 53a 





 

 

Bijlage 2: Maatregelen ter voorkoming van een 
overtreding van de Flora en Faunawet 





 

 

Bijlage 3: Ruimtelijke onderbouwing Fietspad 
Ruigekade met bijlagen 
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/-\chthovenerweg nabilnummer 53 ls een perceel dat tot voor kort toebe-
hoorde aan de naastgelegen boomkwekeril.Voorheen stond op dit perceel
een schuur.die gebruikt werd ten dienste van de kwekeril.
Sinds enige tijd heeft dit perceel een nieuwe eigenaar. Het is in de familie ge~
bleven en daarmee niet compleet losgezongen van het buurerl (nummer 53).
De nieuwe eigenaar heeft de schuur vervangen. Nu is gebleken dat het
gebruik van perceel en gebouw afwijkt van wat de gemeente voor ogen had
bilhet verlenen van de vergunning.

/tmirrfW»l:~»~»›m<; r-.wii fsfi
Het perceel is ongeveer 20 bil20 meter. Aan de rand van het perceel staat
een gebouw van ongeveer 6 pil 10 meter. Dit gebouw bestaat uit eenlaag
met een llink zadeldak over anderhalve verdieping. Het gebouw is ingericht
als woning en mede gebruikt als kantoor. Momenteel is het pand in leder
geval in gebruik als opslagruimte en woning.

vmfir;
De vraag van de eigenaar is de gebrulksmogelilkheden van het perceel in
beeld te brengen. \/oorliggende notitie bevat een antwoord op deze vraag.
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Bestemmingsplan buitengebied

Op provinciaal en gemeentelijk niveau is gekeken naar het ruimtelijk beleid.
Het plangebied is dusdanig gering van omvang dat het nationale beleid niet
direct van toepassing is.

Pi-ovi›1ci:_ml belešd
De provinciale structuurvisie is voor Leiderdorp uitgewerkt in Gebiedsprofiel
Hollands Plassengebied. Dit document dient als kwaliteitskader voor ont-
wikkelingen in het buitengebied. Hierin is de Achthovenerweg benoemd
als rlvierdijklint. Aan dit lint is ruimte voor ontwikkelingen, mits er zorgvul-
dig wordt omgegaan met de grote verscheidenheid aan cultuurhistorisch
erfgoed. Bij ontwikkelingen zijn de huidige korrel, profiel, transparantie en
respect voor de historische gaafheid van het lint richtinggevend.
Belangrijk is het bewaken van de weidsheid van het gebied als totaal en de
lange zichten over de kavels in het bijzonder. Bebouwing ligt logisch in het
lint en op de kavelen is omzoomd met beplanting passend bij het veenwei-
delandschap.

De Verordening Ruimte bevat de provinciale regels in het kader van de
Wet ruimtelijke ordening. in vrijkomende agrarische bebouwing zijn andere
functies toegestaan. waaronder woningen en bedrijven in categorie 1 en 2
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Ook zorgfuncties worden genoemd.
Uitgangspunt is dat de nieuwe functie geen belemmering vormt voor de
bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven en dat de functie weinig
verkeer aantrekt.

lfšrerneeritelijk beieid
in het huidige bestemmingsplan van de polder ligt de nadruk op Agrarische
doeleinden met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde.
Daarnaast heeft het perceel samen met Achthovenerweg 53 de aanduiding
'boomkwekerij toegestaan'. De voorste rand van het perceel heeft als daar-
naast de bestemming 'waterstaatsdoeleinden'.

Met het beleidskader 'Behoud agrarisch erfgoed' van november 2009 (aan-
vulling vastgesteld in oktober 2011) geeft de gemeente richtlijnen voor afwe-
gingen bij afwijkingen van het bestemmingsplan. Hoewel het kader vooral
gericht is op agrarisch erfgoed, geeft het ook enkele handvaten voor de
overige bebouwing in het buitengebied.
De gemeente zet in op versterking van de beleving van de linten waaronder
de Achthovenerweg. Historische boerderijen zijn volgens het kader te zien
als de dragers van het bebouwingsbeeld, de overige bebouwing dient een
bescheiden en ondergeschikte rol te spelen. Erven gericht op weg of Oude
Rijn zijn representatief en groen, met relatief weinig verharding in het zicht.
Aan de voorzijde is het karakter representatief met open tuin. Daarnaast
wordt gestreeft naar breed zicht op de achtergelegen polder.
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Bij het onderzoek naar de historische waarden van de locatie is gekeken
naar de cultuurhistorie en de ligging in het landschap.

Ötlltubrhlmorioriho waarde
Het boederijlint langs de Achthovenerweg is vrij gaat en van hoge cultuur-
historische waarde. Er staan diverse boerderijen of delen daarvan, die voor
het grootste deel stammen van voor 1900. De opzet van de boerderijen is
kenmerkend voor de ontwikkelingen in het Zuid-Hollandse melkveebedrijf.
Het lint is door de provincie aangemerkt als topgebled wat betreft cultureel
erfgoed.
Het huidige gebouw staat op een plek waar vanaf de jaren zestig van de
vorige eeuw bebouwing op topografische kaarten is ingetekend. Onderzoek
op historische kaarten uit de periode tussen 1850 en 1950 laat zien dat in
de eeuw daarvoor op deze plek geen andere bebouwing stond. ln de directe
omgeving van de kavel zijn in die tijd al wel enkele boerderijen te vinden.
Voor het zicht vanaf de weg op het achterliggende landschap is naast de
ligging van de bebouwing met name de eninrichting van belang.
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Erf en larideohap
De wens is dat het en” met een wijziging van het bestemmingsplan geen
grote veranderingen ondergaat. De huidige bebouwing past voldoende in
het landschappelijk patroon. De plaatsing haaks op het lint draagt bij aan het
doorzicht op het achterland.
Het erf is verder vrijwel leeg. Enkele bomen langs de weg schermen het zicht
op een deel van het erf af. De erftoegang is afgesloten met een hekwerk
van ongeveer eenmeter hoog. Een korte rij jonge bomen haaks op het lint
begeleiden het zicht naar achteren. Het voorste deel van het erf is ingericht
met grind en biedt plaats aan enkele auto's zonder dat daar zichtbare voor«
zieningen voor nodig zijn. Naar achteren toe is er plaats voor groen en een
beperkte hoeveelheid bestrating.

i:š<i›fsZ<.2|'.^r'nir“ç;;m!`1r;l“›i'w,f<>r"sr>'v»f<2g?]ríaiyj _r“;|:^5<;:fdcrr>,pa{§ir^a 7
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Hooirirartittk 4
Een geschikte bestemming past bij het karakter van de (voormalige) agrari-
sche bebouwing en staat ten dienste van het behoud van cultuurhistorische
en landschappelijke waarden.
Onderstaande onderdelen vormen de basis van de overweging met betrek-
king tot de wenselijkheid van een bestemming.

ffñrtetiiwi mm doorxirrht op het ^ar›hl'zrrlar›rt
Een van de hoofdkenmerken van het gebied is de wijdsheid van het veen-
landschap en het zicht daarop vanaf het lint. De nieuwe bestemming zal hier
in principe geen afbreuk aan moeten doen. Er zal voldoende open ruimte
tussen de bebouwing moeten blijven.
Ook de er¿nrichting is van belang. Het perceel ligt direct aan de weg, zodat
de inrichting ook van deze kant goed zichtbaar is. Een open enmet weinig
objecten zorgt voor een verzorgd beeld en draagt bij aan het zicht op het
achtergebied.

Agrarisch karalkter
De Achthovenerpolder heeft een agrarisch karakter. Historische boerderijen
zijn dragers van het beeld, de overige bebouwing dient een bescheiden rol te
spelen. Hoofdbebouwing is met de voorgevel op het water ot de weg gericht.
eventuele bijgebouwen zijn meer op de achtergrond in zowel ligging, massa
als architectonische uitwerking.

ïierkenr
De nieuwe functie mag geen beperkingen opleveren voor omringende agra-
rische bedrijven en aanwezige woningen. De veikeersaantrekkende werking
van nieuwe functies moet mede daarom laag blijven.
Vanwege de beperkte omvang en ligging direct aan de weg is het voor dit
perceel van belang dat parkeren op eigen erf beperkt blijft.

l_'›1i„±1í:›fi:*ii<i§.;Li,"“«.<.ii%l'<«~.ff;if „~:<,;gr=;.<:>i,:'.«Z%lf:.1I±:'*U :>f'›-_",ni: šë
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Gevraagd is een visie op de gebruiksmogelijkheden in relatie tot de wense-
lijkheid. Uitgangspunt is dat er geen beperking van de omringende agrari-
sche bedrijven en aanwezige woningen plaatsvindt.

Mr>gr:lijlrlirrtler'\
Overvvogen is de wenselijkheid van diverse bestemmingen op gebied van
landschap, agrarisch karakter en verkeer in relatie tot de mogelijkheden die
het perceel biedt en indien van toepassing de levensvatbaarheid van de
nieuwe functie. Het perceel en het gebouw staan op zichzelf en behoren dus
niet toe aan een woning.

Passende voor de locatie zijn de volgende bestemmingen:

Agrarisch
Behoud van de huidige agrarische bestemming is in lijn met de uitgangs-
punten. Het perceel heeft echter een zodanig geringe omvang, dat het de
vraag is in hoeverre dit een levensvatbare mogelijkheid is. Agrarische opslag
of winterstalllng van jongvee of paarden is bijvoorbeeld een mogelijkheid.

Atelier
Een atelier is een passende functie voor deze locatie. Deze functie heeft een
bescheiden vloeroppervlak en kan gecombineerd worden met andere func-
ties.

Beperkte opslag in de bestaande opstal
Binnenopslag heeft vrijwel geen invloed op het beeld en is passend voor
deze plek.

Logiefunctie van beperkte omvang met niet meer dan vier verblijfseenheden
en een maximum bezetting van 12 personen
Kleinschalige verblijfsrecreatie is een passende functie met een bescheiden
verkeersaantrekkendewerking. Daarnaast lijkt de bebouwing voorbereid op
(tijdelijke) bewoning.

Mogelijk maar minder voor de hand liggend zijn de volgende bestemmingen:

Agrarische handel of detailhandel
Een bescheiden versie van deze functie is voorstelbaar op deze plek, hoewel
strikt genomen detailhandel te kleinschalig en agrarische handel te groot-
schalig is voor deze locatie. Aandachtspunten zijn bij agrarische handel met
name de inrichting van het erf en bij detailhandel de aanvaardbaarheid van
de verkeersaantrekkencle werking.

Dierenasiel
De locatie is enigszins geschikt voor dieren die in binnenverblijven opgevan-
gen worden. \/oor deze functie zijn daarnaast veelal diverse voomieningen op
het erf nodig, die hun invloed op het beeld vanaf de weg hebben.

Hovenier
Een hovenier zou met dit perceel uit de voeten kunnen, maar het is niet
de voorkeursoptie. De inrichtig van het gebouw is hier niet op voorbereid.
Aandachtspunt is daarnaast de inrichting van het erf, in verband met even-
tuele buitenopslag.

flf,s,1f:|a:t||ir*j';r,:1»^i,:„i*1ï|*~“›=.f<:wi „==„f<_:<g:i«;,=i*›x̀,›f`,èI f;|<:*of-*l<y:'›.=*›::«Lj¿rsg ii
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Kinderdagiferbiiif enfaf nastznaoíseopvang ftotSOkinderen)
Een passende functie voor deze plek. in de buurt is er echter een initiatief
voor opvang, dus waarschijniiik is deze bestemming niet ievensvatbaar op
deze piek. Aendachtepunt is daarnaast de inrichting van het erf.

Kieinscnaíige benfnjf categorie 1 of 2 meteen mexirriurri van 8 werkpiekken
Een kieinschaiig tzedriittedenkbaar. Het gebouw biedt piaats aan acht vverk›
piekken en daarnaast is er enige ruimte voor een werkpiaate. Aandachtapunt
is de inrichting van het erf, in Versand met de benodigde parkeereiekken.
Een erf \fot autee ie een ander beeid dan een vrij erf.

Woning
De functie wonen brengt de Wens en megeiijkheid tot piaatsing van (\fergun~
ningvrije) oinieetenals aanbouwen en bijgebouwen met zich mee. Vanwege
de afmetingen van het nereeeien de iigging van het hoofdvoiume is het
denkbaar dat deze objecten de inrichting van het erf aanzieniiikzuiieh wijzi-
gen.

Samenvattend
Er is opeieg en er zou opeiag, ai dan niet agrarisch, kunnen biijven. Dit kan
gecombineerd worden met een ateiier of kieinecheiige verbiijtsrecreatie.
Gedacht kan worden aan een accomodatie voor een gezin of kieine greep
(zoais een tamiiie met opa en oma of een vriendengroep van maximaei 12
personen).

Vemiiifsrecreetieis een ondergeschikte functie op die piek. Het heeft meer
een bewoond karakter dan een bedrijfsgebouw zoete een kantoor en past
daarmee in het karakter van het tint weer boerderijen en vveningen eikaar
aiwisseien.

iii±i:t1f~rsiii'~gif»ix f\_<1i'sti'i<;›x/ttizziawirvçi i':iii›, fi-.ë i ::=i_i<:i=:i<ii'›;'.›,:'w;zgt^"i;va
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De gebruiksmogelijkheden van perceel Achthovenerweg nabij 53 in
Leiderdorp is opgesteld door Archltectenwerk Twan Jütte te Delft ln opdracht
van de gemeente Leiderdorp.
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Bijlage 2 Maatregelen ter voorkoming van een overtreding van de Flora 
en Faunawet 
Algemeen 

 Alle aanwezige vegetatie of bodemateriaal (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, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik 
van de werkzaamheden 

 In verband met verstoring van aanwezige dieren worden de werkzaamheden zoveel 
mogelijk overdag uitgevoerd. 

 
Vissen & amfibieën 

 Om schade aan vissen, en dan met name de Kleine Modderkruiper, Rivierdonderpad 
en Bittervoorn, te beperken moeten de werkzaamheden aan wateren en oevers zoveel 
mogelijk worden uitgevoerd in de periode augustus tot en met april en buiten 
vorstperiodes in verband met de voortplantingsperiode. 

 watergangen worden slechts gedempt bij een watertemperatuur beneden de 25 
graden, een luchttemperatuur boven het vriespunt en indien geen ijs op het water 
aanwezig is.  

 De grond-, en graafwerkzaamheden langs de te dempen watergangen worden in één 
richting en richting een open einde (richting water waarmee de te dempen sloten in 
verbinding staan) uitgevoerd. Hierdoor hebben vissen de gelegenheid te vluchten en 
kunnen de aanwezige amfibieën aan de werkzaamheden ontsnappen. 

 Indien te dempen watergangen niet in verbinding staan met andere watergangen, 
worden de aanwezige vissen en amfibieën voorafgaand aan de 
dempingswerkzaamheden weggevangen en overgeplaatst naar water in de omgeving. 

 Dempingswerkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd buiten de gevoelige 
perioden van vissen, namelijk de voortplanting en in mindere mate de overwintering. 
Er wordt daarom niet gewerkt in de periode mei t/m juli. 

 
Vogels 

 Werkzaamheden worden buiten het broedseizoen van vogels uitgevoerd. Het 
broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet rekening gehouden worden met de 
periode tussen half februari en half augustus.  

 Als er toch werkzaamheden tijdens het broedseizoen gepland worden, worden de 
werkzaamheden voorafgaand aan het broedseizoen gestart, dus vóór 15 februari. 
Door continue verstoring als gevolg van de werkzaamheden zal het plangebied voor 
broedvogels ongeschikt zijn. 

 Indien de werkzaamheden worden opgestart ná 15 februari, wordt het plangebied 
door een deskundige op het gebied van vogels geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
broedende vogels. 

  



 
[ 

 

 2 

 

Rugstreeppad 

 (Grond)werkzaamheden worden zoveel mogelijk aaneengesloten uitgevoerd. Het 
zoveel mogelijk aaneengesloten uitvoeren van grondwerkzaamheden helpt om 
kolonisatie te voorkomen. 

 Er wordt, met name in de voortplantingsperiode april-juli) voorkomen dat ondiepe 
vegetatieloze plassen (voortplantingsplaats, zoals ondiepe plassen, kuilen en 
bandensporen met water) kunnen ontstaan, door rijplaten te gebruiken. 

 Opslag van open zand (landbiotoop in zomer en winter, alsmede winterverblijfplaats) 
wordt afgedekt met wegendoek. 

 Ter voorkoming van kolonisatie door de rugstreeppad worden er schermen van glad 
landbouwplastic van 50 centimeter hoog geplaatst. Deze schermen worden minimaal 
10 centimeter ingegraven in de grond. De schermen worden regelmatig gecontroleerd 
op kieren en overhangende vegetatie.  

 
Vleermuizen 

 Alvorens de aanwezige gebouwen te slopen dienen deze door een deskundige op het 
gebied van vleermuizen te worden geïnspecteerd op het voorkomen van vleermuizen.  

 
Platte Schijfhoren 
Goed uitzoeken of deze ooit in het plangebied is aangetroffen en of hiervoor mitigerende 
maatregelen zijn op te stellen 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het plan 

De polder Achthoven is één van de originele polders van de gemeente Leiderdorp en 

als enige polder van Leiderdorp nog vrij goed intact gebleven. Het voor het veenwei-

degebied van Zuid-Holland kenmerkende open slagenlandschap is hier aanwezig. De 

polder heeft landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. De gemeente heeft de wens 

deze kwaliteiten voor recreanten beter beleefbaar te maken en de polder toegankelij-

ker te maken. Hiertoe heeft de gemeente een gebiedsvisie Polder Achthoven (2007) 

en een Inrichtingsplan met uitvoeringsprogramma Polder Achthoven (2009) opgesteld. 

Onderdeel van de visie is het aanleggen van een fiets- en voetpad op en langs de 

Ruige Kade, in combinatie met watercompensatie, deels benodigd als gevolg van de 

extra verharding die gepaard gaat met de aanleg van het fietspad, deels als onderdeel 

van de watercompensatie-opgave van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Op de 

Ruige Kade is nu reeds een fiets- en wandelpad aanwezig, maar deze is te smal om 

als volwaardig fiets- en wandelpad te functioneren. De Ruige Kade wordt daarom in-

gericht als voetpad; ernaast komt het fietspad te liggen. 

 

De visie kan niet los worden gezien van het W4project; de grootschalige herstructure-

ring van de gebieden rondom de verbrede A4. Zie hiervoor meer in detail hoofdstuk 3. 

Het fietspad wordt ca. 2.475 m lang, door de provincie ontwikkeld en in de fasering 

thans naar voren gehaald ten opzichte van het voetpad en de watercompensatie. 

Daar het initiatief niet (geheel) past in het geldende bestemmingsplan, dient te worden 

voor afgeweken voor planologisch strijdig gebruik. Dit is mogelijk door gebruikmaking 

van artikel 2.12, lid 1 onder a sub 3 Wabo. Toepassing van de wetsartikel vereist een 

goede ruimtelijke onderbouwing. Dit document voorziet daarin. 

1.2 Opbouw van de ruimtelijke onderbouwing 

Deze ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd. Na dit inleidende hoofdstuk 

volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de oude en nieuwe situatie. Hierbij wordt te-

vens aangetoond dat het plan ruimtelijk en landschappelijk inpasbaar is. De toets aan 

het ruimtelijke relevant beleid van de diverse overheden volgt in hoofdstuk 3 en de 

toets aan milieu- en omgevingsaspecten staat in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 behandelt 

de economische uitvoerbaarheid. Het laatste hoofdstuk tot slot gaat in op de te volgen 

procedure.  

1.3 Plangebied 

Het plangebied, of besluitgebied, omvat het tracé van het nieuw aan te leggen fiets-

pad. Het tracé ligt direct ten oosten van de Ruige Kade. Deze begint zuidelijk bij de 

boerderij aan de Achthovenerweg en loopt min meer evenwijdig aan de Does door tot 

aan de tweede grote dwarssloot op de Does. De Ruige Kade buigt hier naar het oos-

ten. Op onderstaande afbeelding is het plangebied globaal weergegeven: op het be-

sluitgebied (www.ruimtelijkeplannen.nl) komt de exacte positie van het plangebied tot 

uitdrukking. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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1.4 Geldend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan Buitengebied Leiderdorp 

Bospolder, Doeshofpolder en Achthovenerpolder (maart, 2005) en voor een klein deel 

het inpassingsplan randstad 380 kV verbinding Beverwijk – Zoetermeer (Bleiswijk) zo-

als vastgesteld door het Rijk op 3 september 2012. De gronden hebben de bestem-

ming Aln: Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden. Het gebruik van 

gronden ten behoeve van een fietspad c.q. (recreatieve) verkeersdoeleinden, is niet 

mogelijk binnen de bestemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globale ligging plangebied 

Uitsnede bestemmingsplan Bospolder, Doeshofpolder en Achthovenerpolder; het 

fietspad loopt ten oosten van de grijze strook Recreatieve infrastructuur 
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Delen van het tracé liggen binnen zogenaamde molenbiotopen: vrijwaringscirkels 

rondom molens bedoeld om de vrije windvang voor molens te garanderen. Onvermin-

derd hetgeen elders in deze voorschriften is bepaald, mag de hoogte van bebouwing 

binnen de op de plankaart aangeduide molenbeschermingszone niet meer bedragen 

dan:  

a. de hoogte van de onderste punt van de verticaal staande wiek in de 0 - 100 meter 

zone;  

b. 1/100 van de afstand van het bouwwerk tot de molen, vermeerderd met de afstand 

van peil tot de onderste punt van een verticaal staande wiek in de 100 - 400 meter zo-

ne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rechthoekige strook die van noord naar zuid loopt, en het tracé doorkruist, stelt de 

ondergrondse spoorlijn voor. Hier geldt de bestemming ondergrondse verkeersdoel-

einden railverkeer. Al hetgeen in deze voorschriften omtrent de ondergeschikte be-

stemmingen, binnen de gebieden met de bestemming ondergrondse verkeersdoelein-

den railverkeer is toegestaan, is uitsluitend toelaatbaar indien en voor zover zulks, 

gehoord de beheerder van de ondergrondse spoorlijn, verenigbaar is met het belang 

van de ondergrondse spoorlijn. 

 

Het is onder meer verboden op deze gronden zonder of in afwijking van een schrifte-

lijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende 

werken, niet zijnde bouwwerken, of werkzaamheden uit te voeren:  

 het aanleggen van oppervlakteverhardingen met een grotere oppervlakte dan 50 

m²;  

 het afgraven of ophogen, het ontginnen of bodem verlagen van gronden met meer 

dan 0,3 meter, waaronder ook begrepen wordt woelen en draineren;  

 het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse leidingen, constructies of ap-

paratuur, met uitzondering van eenvoudige recreatieve of verkeerskundige voor-

zieningen;  

Achthovensemolen 
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 het (ver)graven, verbreden en/of dempen van sloten en andere waterpartijen, het 

door afwateren, ontwateren of afdammen wijzigen van de grondwaterstand, voor 

zover de Keur van het waterschap niet van toepassing is. 

 

(..) 

 

De werken en werkzaamheden als voornoemd zijn slechts toelaatbaar, indien de be-

langen van de spoorweg daardoor niet worden of kunnen worden geschaad. Daartoe 

winnen Burgemeester en Wethouders schriftelijk advies in bij de beheerder van de 

spoorweg. In het noorden loopt een rechthoekige strook van oost naar west. Dit be-

treft de hoogspanningsverbinding 150 kV en de ondergrondse hogedrukgasleiding. 

Het aanleggen van een fietspad is verboden op basis van deze bestemmingen. 

Bij de Achthovenermolen tot slot, geldt een dubbelbestemming Waterstaatsdoelein-

den. Geen van de bestemmingen staat de aanleg en gebruik van de gronden als een 

fietspad toe. 

 

Momenteel is het bestemmingsplan Achthovenerpolder in voorbereiding. Het fietspad 

zal hierin worden verwerkt. Vermeld dient te worden dat de ondergrondse 150 kV ver-

binding is verplaatst naar het noorden en parallel daaraan een bovengrondse 380 kV 

verbinding wordt gerealiseerd. Ten behoeve van de andere, voor deze gronden gel-

dende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestem-

ming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan 

betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwer-

ken, waarbij de oppervlakte en bouwhoogte niet worden vergroot en gebruik wordt 

gemaakt van de bestaande fundering.  

 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden is een omge-

vingsvergunning vereist:  

 het aanbrengen van beplantingen en bomen;  

 het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakte-

verhardingen;  

 het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontgin-

nen en ophogen;  

 het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wa-

teren;  

 het permanent opslaan van goederen.  
 

De verplaatste en nieuwe 380 kV verbinding zijn reeds vervat in een inpassingsplan. 

Er is dus ook strijd met dat inpassingsplan. 

  

In het geldende bestemmingsplan is geen (juridisch sluitende) dubbelbestemming Ar-

cheologie opgenomen. Wel beschikt de gemeente over beleid, waarin een beleidsad-

vieskaart is opgenomen. hieruit blijkt dat aan delen van het terrein een hoge trefkans, 

een middelhoge trefkans en een lage trefkans is toegekend. Vervolgens geldt, dat hoe 

hoger de trefkans, hoe lager de ondergrens waarboven archeologisch onderzoek ver-

plicht is. 
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Als volgt: 

− Waarde Archeologie hoge trefkans: voor deze gebieden is een omgevingsvergun-

ning vereist bij grondwerkzaamheden groter dan 100 m
2
 en dieper dan 30 cm.  

− Waarde Archeologie middelhoge trefkans: voor deze gebieden is een omgevings-

vergunning vereist bij grondwerkzaamheden groter dan 100 m
2
 en dieper dan 30 

cm. 

− Waarde Archeologie lage trefkans: voor deze gebieden is een omgevingsvergun-

ning vereist bij grondwerkzaamheden groter dan 1.000 m
2
 en dieper dan 30 cm. 

 

Dit beleid zal in het nieuwe bestemmingsplan Achthovenerpolder juridisch bindend 

worden verwerkt. Er dient dus rekening mee gehouden te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op voorgaande afbeeldingen is te zien dat ten noorden van de boerderij aan de Ruige 

Kade/ Achthovenerweg, het tracé aantakt op de reeds bestaande Ruige Kade. Deze 

heeft in het bestemmingsplan de bestemming Recreatieve infrastructuur. Hier zijn 

fietspaden toegestaan. Op dit punt is dus geen strijd met het bestemmingsplan. 

 

Uitsnede beleidsadvieskaart archeologie 
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2 Planbeschrijving 

2.1 Ontstaansgeschiedenis Leiderdorp 

Het plangebied ligt in het buitengebied van Leiderdorp . Het buitengebied van Leider-

dorp maakt onderdeel uit van de Hollandse Plassen. De Hollandse Plassen is een wa-

terrijk veengebied. In het verleden was het een moerasgebied, dat door de bescher-

mende werking van de strandwallen tot veen verwerd.  

De vorming van het veengebied vond plaats tijdens de laatste IJstijden, die ongeveer 

10.000 jaar geleden geëindigd zijn. Het smeltwater uit de Alpen werd naar zee afge-

voerd, waarbij grind en zand werd meegevoerd en afgezet. Daarbij werd het grof zand 

door de wind uitgestoven en weer afgezet in hoge, overwegend oost- west gerichte, 

zandruggen. Zo zijn vanaf 8.000 voor Christus tot 20 meter hoge rivierduinen ont-

staan. Omstreeks 2000 voor Christus sloot de kustlijn zich waardoor de rivieren niet 

meer materiaal konden afvoeren naar zee. Het westelijk deel van Nederland, tussen 

de oostelijke zandgronden en de duinkust, veranderde in een uitgestrekt moerasge-

bied waar op grote schaal veenvorming plaatsvond. Van tijd tot tijd traden de rivieren 

buiten hun oevers. Daardoor werd klei afgezet. Het veen werd vermengd met kleideel-

tjes.  

 

De occupatiegeschiedenis van het gebied is in wezen het verhaal van de constante 

strijd tegen het water. Hoewel voor de Romeinse overheersing wel sporadisch bewo-

ning aanwezig was, heeft deze voor de vorming van het buitengebied niet of weinig 

invloed gehad. Zo’n 2000 jaar geleden werd de loop van de Oude Rijn onderdeel van 

de Romeinse Provincie Germania Inferior en vormde deze in feite de noordelijke 

grens van het Romeinse Rijk (Limes). De grens werd zowel als verdedigingslinie als 

transportader gebruikt. De linkeroever van de rivier werd een weg en op regelmatige 

afstand werden houten wachttorens en castella gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een periode van Romeinse overheersing vestigden de eerste bewoners vestigen 

zich vanaf ca. 800 na Christus op de strandwallen en op de oeverwallen langs de ri-

vieren. In de Vroege Middeleeuwen ontstaat op de oeverwal langs de huidige Oude 

Rijn de nederzetting die nu Leiderdorp wordt genoemd. Dit gebeurt op de locatie waar 

momenteel de tennisbanen (bij de Hoogmadeseweg) liggen. Op de hoger gelegen oe-

verwal komt er steeds meer agrarische bebouwing. De vrije boerengemeenschappen 

ontginnen het lager gelegen veenkleigebied ten behoeve van de akkerbouw. Zo ont-

Romeinse Limes 
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staat er hier een verkaveling van akkerland en ontwateringsloten die loodrecht op de 

aanwezige waterlopen staan. De oudste ontginningen zijn erg onregelmatig van vorm; 

blokken en stroken die de natuurlijke waterlopen volgen. Zie navolgende afbeelding. 

Zowel de afdamming van de Rijn als het graven van de Does boden de voorwaarde 

voor een verdere groei van de agrarische bedrijvigheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 15
e
 tot en met 18

e
 eeuw: Polders, nijverheid en buitenverblijven 

Om het land tegen overstromingen te beschermen wordt vanaf de 15
e
 eeuw de Om-

medijk aangelegd, een dijk haaks op de Oude Rijn. De bebouwing neemt toe en con-

centreert zich vanaf deze tijd zowel langs de Ommedijk als langs de Oude Rijn. In de 

vijftiende en zestiende eeuw bloeide ook de nijverheidssector aan de Oude Rijn op en 

groeit de nederzetting verder. Hierin was een grote rol weggelegd voor de steen- en 

pottenbakkerijen waarin de afgezette klei uit het omringende landschap werd ver-

werkt. In 1664 wordt de aanleg van het Jaagpad voltooid zodat er een belangrijke ver-

binding via trekschuiten tussen Leiden en Utrecht mogelijk is.  

 

Tijdens de Franse revolutie veranderde de bestuurlijke organisatie weer; in 1795 werd 

Leiderdorp een zelfstandige gemeente. In de 17
e
 en 18

e
 eeuw betrokken veel rijke 

Leidenaars een buitenverblijf in Leiderdorp. Verder stond het gebied rondom Leiden in 

deze tijd bekend als ‘Tuin van Holland’ door de vele groenten- en fruitkwekers. Sa-

mengevat ontstaan er in de periode van de 15
e
 eeuw tot en met 18

e
 eeuw dus naast 

Getekend naar kaart J.C. Dow, ca. 1300 
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de boerderijen tal van andere bouwvormen zoals bedrijven, steenbakkerijen, kwekerij-

en, arbeiderswoningen en buitenverblijven.  

 

De meeste veenontginningen hebben plaatsgevonden tot en met de 13
e
 eeuw. Het 

landschap heeft sindsdien in grote lijn zijn vorm behouden. Waar de eerste ontgin-

ningen grillig verliepen, zijn de latere gebieden systematischer ingepolderd, veelal 

door molens. De verkavelingen werden rationeler van aard. Omdat vanuit een basis 

moest worden ontgonnen, vaak een oeverwal of strandwal. Deze grond lag hoger en 

was geschikt voor bebouwing. De boerderijen staan en stonden dan ook doorgaans 

op de oeverwallen of strandwallen om zoveel mogelijk boerderijen landbouwgrond te 

geven, werd de benodigde oppervlakte in de lengte gezocht. Hierdoor kwamen er 

smalle, maar lange kavels. De kenmerkende opstrekkende strokenverkaveling, met 

smalle kavels die zeer regelmatig door haaks op de ontginningas staan onderbroken 

worden, is zo ontstaan. Later, in de 16
e
 eeuw werd uit het veen turf gewonnen. Hier-

door daalde de bodem en moesten opnieuw drooggemalen worden. Zowel de afdam-

ming van de Rijn als het graven van de Does boden de voorwaarde voor een verdere 

groei van de agrarische bedrijvigheid. 

 

De Achthovenerpolder is een voorbeeld van zo’n polder waarvan de geschiedenis tot 

de Middeleeuwen valt te herleiden. De polder kent een vrij regelmatige verkaveling. 

De droogmaking is vanuit de oeverwal van de Oude Rijn verlopen. De Achthove-

nerpolder is vernoemd naar een redelijk geclusterde bebouwingsenclave van 8 hof-

stedes langs de Oude Rijn, die gezamenlijk als buurtschap ‘Achthoven’ bekend ston-

den. Deze zijn: Lindenhof, den Boomgaard, Dijkzicht, Spekstede, Bouwlust, 

Hoogcraen, Agthooven en Ringgraaf. Het slotenpatroon -met daartussendoor lange, 

opstrekkende kavels- is nog altijd aanwezig. De polder is zeer open van karakter. Ver-

spreid in het gebied komen nog geriefhoutbosjes voor, de zogenaamde houtwallen. 

De polder wordt deels omsloten door de Ruige Kade. Vanaf hier vond de bemaling 

plaats, via molens. Daarvan is nu nog de Achthovensemolen en de Doesmolen aan-

wezig. De Achthovensemolen ligt nabij het plangebied en is een wipmolen uit 1893. 

De molen ligt ten zuiden van de Does aan de Ruige Kade. De vorige molen die hier 

stond was ook een wipmolen uit 1627 en is in 1892 door brand verwoest. De molen 

kan bij te groot waterbezwaar als reservegemaal worden ingeschakeld in de polder-

bemaling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruigekade, zuidelijk (r) en noordelijk (l) 
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Hoewel het primaire gebruik altijd agrarisch is geweest (turfwinning en nu veehouderij) 

is langs de Oude Rijn een wat gevarieerder beeld ontstaan. De Oude Rijn vormde een 

geschikte aanvoerroute voor grondstoffen en er kon eenvoudig producten verscheept 

worden, onder meer naar het naburige Leiden. De aanleg van het jaagpad in 1665 

versterkte deze functie alleen maar, de bereikbaarheid tussen Utrecht en Leiden werd 

teruggebracht tot 8 uur per trekschuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op navolgende topografisch atlas uit 1876 zijn onder meer steenbakkerijen en pan-

nenbakkerijen te zien. Deze wat meer bedrijfsmatige en massieve vorm van bebou-

wing, alsook de ligging aan de Oude Rijn en de nabijheid tot Leiderdorp en Leiden 

heeft uiteindelijk geleid tot de komst van zwaardere industrie Later is aan beide zijden 

van de Oude Rijn zwaardere industrie gevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor kleine en grote bedrijvigheid is vervoer te water over het algemeen geen onder-

scheidende vestigingsfactor meer. De kleine, ambachtelijke bedrijvigheid is in de 20
e
 

eeuw is waarschijnlijk hierdoor geleidelijk nagenoeg geheel verdwenen. Hier is over 

het algemeen de woonfunctie voor in de plaats gekomen.  

 

Na de oorlog vindt er op grotere schaal bebouwing plaats rond het oorspronkelijke 

Leiderdorp. De industrie ontwikkelt zich goed, het omliggende landelijk gebied wordt 

langzamerhand volgebouwd en de verkeersdrukte neemt toe. De rijksweg A4 wordt 

halverwege de jaren vijftig aangelegd. De eerste grote uitbreidingen vinden parallel 

aan de Oude Rijn plaats, tussen de Kerkwijk en het oude Doeskwartier. In de periode 

tussen 1960 en 1980 ontstaan er ook in andere delen van Leiderdorp uitbreidingen. 

Het jaagpad ter hoogte van de oude pannenfabriek van Koning aan de 

Hoofdstraat  

Topografische atlas, 1876 
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De noordzijde en westzijde van het dorp worden nu bebouwd en het kenmerkende 

polderlandschap van Leiderdorp neemt, behoudens de Achthovenerpolder, steeds 

verder in omvang af. 

2.2 Landschappelijke waarden en cultuurhistorische bebouwing 

Het plangebied behoort tot het slagenlandschap bestaande uit veenweiden. De veen-

weiden zijn kenmerkend voor Zuid-Holland. Ze bestaan soms al duizend jaar en zijn 

ontstaan op basis van menselijke ingrepen in de veenondergrond en de waterhuis-

houding. Karakteristiek zijn de verschillende (onregelmatige) verkavelingpatronen met 

smalle kavels en veel sloten met hoog waterpeil en de aanwezigheid van kades,  

openheid, grasland, vee en (weide) vogels. Het zijn internationaal de best bewaarde 

cultuurlandschappen die zijn ingericht voor de landbouw. Veel van deze kenmerken 

zijn ook in het plangebied, gelegen in de Achthovenerpolder, aanwezig.  

 

De Achthovenerpolder kenmerkt zich door een grote mate van openheid, lange, op-

strekkende kavels met een grasvegetatie die door slootjes van elkaar worden ge-

scheiden. De rust die hier beleefd kan worden is een tweede waarde. Het zicht op mo-

lens (de Achthovenmolen, de Kalkpoldermolen en de Doesmolen) verhoogt de 

belevingswaarde van het gebied. De Ruige Kade vormt een cultuurhistorisch waarde-

vol element, als begrenzing van de Achthovenerpolder. De Ruige Kade wordt aan 

weerszijden door twee smalle slootjes begeleid en op enkele plaatsen door wat hoog-

opgaande beplanting, zoals wilgen. De Ruige Kade kent een scherp en duidelijk zicht-

baar hoogteverval naar de polder die te meer goed beleefd kan worden door de gerin-

ge breedte van de kade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Bodem 

De ondiepe bodem is uit veen- en zeekleigronden opgebouwd. De ondergrond heeft 

ter plaatse van de veengronden een zeer hoge zettingsgevoeligheid. Ook de zettings-

gevoeligheid van de rivier- en zeekleigronden is hoog. De zettingsgevoeligheid in de 

omgeving van de Oude Rijn is relatief gering, omdat de ondergrond reeds op geringe 

diepte zandig is ontwikkeld.  

2.4 Groen en ecologie 

Het plangebied is een belangrijk weidevogelgebied voor zowel algemene als meer kri-

tische vogelsoorten. De drassige graslanden worden bezocht door aanzienlijke aantal-

len overwinteraars. Grutto, tureluur en kievit komen allen voor.  

Karakteristieke molens bepalen het ruimtelijk beeld (Doesmolen en Kalkpol-

dermolen 
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Daarnaast komen ook verschillende watervogels als meerkoeten, eenden, zwanen en 

ganzen voor. Het grasland biedt een geschikt biotoop voor algemeen voorkomende 

zoogdieren en amfibiesoorten. De voorkomende fauna betreft onder andere diverse 

vleermuizen, broedvogels, watervogels (Lepelaar, Smient), amfibieën (kleine watersa-

lamander, gewone pad, bruine kikker, groene kikker) en insecten. Zwaar beschermde 

zoogdieren, amfibie- en reptielsoorten worden hier op basis van het aanwezige, inten-

sief beheerde biotoop in combinatie met de eisen die de soorten aan hun habitat stel-

len niet verwacht. Mogelijk kunnen vleermuizen incidenteel foerageren boven het 

grasland en bij de hoog opgaande vegetatie langs de Ruige Kade en mogelijk de wa-

tergangen. 

 

De graslanden zijn qua flora tamelijk soortenarm en bieden gezien het intensieve ka-

rakter ook niet echt een goede basis voor een gevarieerde plantenrijkdom. Waar het 

grondgebruik minder intensief is komen soorten van vochtige tot natte, tamelijk voed-

selrijke tot voedselrijke, bodems voor. De oevervegetaties zijn tamelijk soortenrijk, 

terwijl de slootvegetaties over het algemeen goed ontwikkeld zijn en een redelijke tot 

goede waterkwaliteit kennen. De oevervegetaties bieden ook een goede basis voor 

watervogels. In de sloten komen modderkruipers, stekelbaarzen en diverse kikker-

soorten voor.  

2.5 Water 

Het buitengebied van Leiderdorp maakt deel uit van het watersysteem van de Oude 

Rijn. Het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert het boezemwater en is in het he-

le gebied verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater. Het 

Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het kwantiteitsbeheer in de 

polder en voor het beheer van de kaden gelegen tussen polder en boezem.  

 

De voorkomende grondwatertrap in het plangebied is Grondwatertrap III met een GLG 

(gemiddelde laagste grondwaterstand) van 80 tot 120 cm - mv. en een GHG (gemid-

delde hoogste grondwaterstand) van <40 cm - mv. Aan de noordwest kant van het 

nieuw te realiseren fietspad liggen overige watergangen van het hoogheemraadschap 

van Rijnland. Het tracé kruist twee primaire watergangen, nabij de Achthovense 

Molen en ongeveer 300 meter verder naar het zuiden. Het plangebied is weergegeven 

op de leggerkaarten oppervlaktewater 94 en 110. Het gebied ten zuidoosten van de 

Ruigekade is gelegen binnen peilvak OR-3.10.1.1 met zomerpeil NAP -1,85 m en win-

terpeil NAP -1,95 m. 

 

Waterkeringen 

Het deel van het tracé dat op de Ruige Kade ligt ten zuiden van de Achthovense Mo-

len betreft een waterscheiding (scheiding tussen peilvakken), het deel van de Ruige 

Kade ten noorden van de Achthovense Molen heeft geen status. Het tracé kruist op 

een drietal locaties een boezemkering: nabij de Achthovense Molen, nabij de Does-

polderkade en nabij de Achthovenerweg. 

 

Beschermingsgebieden 

Het plangebied voor het tracé van het fietspad is niet gelegen binnen een 

grondwaterbeschermingsgebied. 
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2.6 Ruimtelijke en functionele hoofdstructuur plangebied 

De Ruige Kade bepaalt de structuur van het plangebied. Het aan te leggen fietspad 

volgt immers dat tracé. De graslanden zijn agrarisch in gebruik, voornamelijk in de 

vorm van grasland (beweiding door veelal koeien en schapen). De Ruige Kade is nu 

een verhard fiets- en voetpad dat recreatief wordt gebruikt. Recreatie om Polder Acht-

hoven komt vooral voor in de vorm van fietsen, wandelen en skeeleren over de Ruige 

Kade. Buiten het broedseizoen wordt er gewandeld over het boerenlandpad door de 

polder. Ook de boezemwaterweg om de polder heeft een belangrijke recreatieve func-

tie, zowel uit oogpunt van oeverrecreatie (viswater) als waterrecreatie (vaarwater, 

schaatsroute). Intensieve vormen van recreatie (zoals campings en dergelijke) komen 

niet in het plangebied voor. Potentiële attractiepunten bevinden zich aan de randen 

van de polder. Het betreft met name de molens en het HSL-centrum. Recreatie in de 

polder Achthoven is dan ook vooral een verhaal over routes en netwerken met een ex-

tensief recreatief gebruik. Het verder ontsluiten van de polder voor meer intensieve 

vormen van recreatie (speel- en ligweiden of camping bijvoorbeeld) staat op gespan-

nen voet met de natuurwaarden in de polder (in de vorm van verstoring van weidevo-

gelhabitat) en cultuurhistorie (doorsnijding van percelen). 

2.7 Kabels en leidingen 

In de bestaande situatie zijn onder (of net naast) de bestaande fietsvoorziening kabels 

ten behoeve van data gesitueerd en, parallel aan de Achthovenerweg, is ook een wa-

terleiding gesitueerd onder de fietsvoorziening. In de gronden waar het voetpad gesi-

tueerd wordt zijn geen kabels en leidingen parallel aan het tracé gesitueerd. Wel krui-

sen een aantal kabels en leidingen het plangebied. De zijn kabels en leidingen die 

gekruist worden, zijn puntsgewijs als volgt: 

1. Ter hoogte van de Achthovenerweg kruist het tracé een waterleiding; 

2. Ter hoogte van de Achthovenerweg kruist het tracé een gasleiding van Gasunie 

(begint op de locatie waar het tracé ongeveer gesitueerd is); 

3. Ter hoogte van de Achthovenerweg kruist het tracé een persleiding; 

4. Ter hoogte van de Achthovenerweg kruist het tracé kabels ten behoeve van data; 

5. Ter hoogte van de Achthovenerweg kruist het tracé een laagspanningskabel; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 Kabels en Leidingen ter hoogte van de Achthovenerweg (punten 1 t/m 5) 
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6. Ter hoogte van de luchtschacht van de HSL kruist het tracé een gasleiding; 

7. Ter hoogte van de luchtschacht van de HSL kruist het tracé een waterleiding; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ter hoogte van de Achthovense molen kruist het tracé kabels ten behoeve van 

data; 

9. Ter hoogte van de Achthovense molen kruist het tracé een laagspanningskabel; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten zuiden van de Doespolderwatering kruisen hoogspanningskabels het tracé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 10 locaties worden kabels en leidingen gekruist. Er is en wordt overleg gevoerd 

met de leidingbeheerders teneinde tot een goede afstemming te komen. 

Kabels en Leidingen ten zuiden van de Achthovense molen (punten 6 en 7) 

 

Kabels en Leidingen ter hoogte van de Achthovense molen (punten 8 en 9) 

Kabels en Leidingen ter hoogte van de Doespolderwatering (punt 10) 
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2.8 Ontwikkeling 

De boeren blijven de belangrijkste dragers van de Achthovenerpolder. De landbouw 

blijft een economisch vitale bedrijfstak in het gebied, doordat het landschap toene-

mende schaalvergroting goed kan opvangen en de grond een goede opbrengst 

genereert. De komende 10 à 15 jaar komt naar verwachting in de polder nog rond de 

100 à 120 hectare cultuurgrond vrij bij huidige oudere ondernemers, die met het be-

drijf zullen stoppen. De vrijkomende grond biedt perspectief voor de overblijvende 

melkveebedrijven die zich richten op schaalvergroting om het inkomen op peil te hou-

den. Het agrarisch natuurbeheer zal in de polder een belangrijke poot onder de 

bedrijfsvoering kunnen zijn.  

 

Om de huidige kwaliteiten van het groene en open landschap van de Polder Achtho-

ven te behouden, is een actieve aanpak nodig. Niets doen biedt onvoldoende 

garantie dat het landschap met zijn huidige kwaliteiten op termijn behouden blijft. 

De inrichtingsmaatregelen zijn erop gericht de toekomstwaarde van de polder voor 

agrariër en stedeling te vergroten. Momenteel kan de stedeling niet vanuit de polder 

genieten van het landschap, maar slechts vanaf de rand. De stedeling heeft hierdoor 

te weinig oog voor de waarde die de polder heeft voor de leefbaarheid van het 

stedelijk gebied. Dat kan hem onverschillig maken over de toekomst van de polders. 

Als de belevingswaarde wordt versterkt, zal de stedeling opkomen voor het belang en 

het behoud van de polder bij toekomstige ontwikkelingen. 

 

De agrarische functie van de Achthovenerpolder is evident, zoals eerder aangegeven. 

Naast verbrede landbouw met onder andere natuurbeheer, vormt ook het recreatieve 

medegebruik een goede basis voor het versterken van de toekomstwaarde van de 

polder. 

 

Om deze reden heeft de gemeente een gebiedsvisie voor de Achthovenerpolder vast-

gesteld. Uit de gebiedsvisie van de gemeente Leiderdorp komt voor de Polder Acht-

hoven naar voren dat de polder groen en open moet blijven, met een raamwerk van 

wandel en fietspaden door de polder heen. De Ruige Kade is aangemerkt als onder-

deel van het fiets- en wandelpadnetwerk (zie navolgende afbeelding). Via het fiets- en 

wandelnetwerk worden relaties gelegd met het dorp. De polder moet vanuit het dorp 

beter bereikbaar worden. Deze doelstelling kan daarom niet los gezien worden van 

het W4 project, zie verder deze paragraaf. Via de Ruige Kade is aansluiting op de 

Achthovenerweg in het zuiden en de Braassemeerroute en de provinciale weg N446 

richting Hoogmade en Alphen aan de Rijn in het noorden. 
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Ter concretisering van de visie is daarna een Inrichtingsplan met uitvoeringsprogram-

ma Polder Achthoven - Gemeente Leiderdorp (2009) vastgesteld. Deze is als bijlage 

aan de ruimtelijke onderbouwing toegevoegd. Het inrichtingsplan voor de Polder 

Achthoven vormt samen met het inrichtingsplan voor de Boterhuispolder de invulling 

van de Groenstructuur in de Leidse Regio voor het grondgebied van de gemeente 

Leiderdorp. Hiermee wordt het beleid van de Provincie Zuid-Holland en het Rijk ge-

richt op een duurzame open en groene invulling van deze polders geoperationali-

seerd. Naast de agrarische functie worden deze gebieden toegankelijk gemaakt voor 

extensieve recreatie voor de stedeling. In groter verband maken de inrichtingsplannen 

voor de Polder Achthoven en Boterhuispolder deel uit van de verbinding Groen Blau-

we Slinger - Plassengebied – Duinzone. In regionaal perspectief sluiten de plannen 

aan op de Regionale Structuurvisies van Holland Rijnland en op de visies voor ach-

tereenvolgens Land van Wijk & Wouden, Hollandse Plassengebied (Plas & Woude) 

en Oude Rijn Zone. De focus ligt op de verbetering van de kwaliteit in de verbinding 

stad – land. 

 

Het verbeteren van de toekomstwaarde van de polder kan plaatsvinden door: 

 
Extensief recreatief medegebruik te stimuleren 

Wandelen en fietsen doet vrijwel iedereen in Nederland. Deze activiteiten zijn bij 

uitstek ook geschikt om een gebied te verkennen en te beleven. Ze zijn in zekere zin 

weersonafhankelijk (bij storm en regen minder populair) en kunnen het hele jaar door 

worden beoefend. Kanoën is een wat meer specifieke activiteit, wordt door minder 

mensen beoefend. Tegelijkertijd is kanoën ook een vorm van actieve ontspanning en 

geeft het vanaf het water een bijzondere kijk op het omringende landschap. 

Zoals gezegd in de huidige situatie is de Polder Achthoven vrijwel niet toegankelijk. 

De polder kan alleen vanaf de rand worden beleefd via de Ruige Kade en voor 

wandelaars vanaf het boerenpad dwars door de polder. Het inrichtingsplan voorziet 

onder meer een verbetering van de Ruige Kade aan de Achthovenerweg.  

Uitsnede gebiedsvisie Polder Achthoven 
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De Ruige Kade (in eigendom van Provincie Zuid-Holland) wordt momenteel 

benut door fietsers, wandelaars, trimmers en skeelers. Het asfaltpad op de kade 

is te smal, waardoor er conflictsituaties optreden tussen de verschillende types 

gebruikers. Het inrichtingsplan omvat verbreding van de Ruige Kade met een 

vrijliggend half verhard voetpad Vanaf de Ruige Kade is een fietspad (verhard) ge-

pland door het natuurontwikkelingsgebied richting De Does. Dit betreft de percelen in 

zuidelijke richting tot aan bebouwing aan de Ruige Kade, als ook de percelen in noor-

delijke richting tot aan grens plangebied. 

 

Vanaf de Ruige Kade zijn enkele observatiepunten opgenomen die zicht geven 

op de polder, zonder dat deze zelf hoeft te worden betreden. Tevens is een kanoroute 

door een deel van de polder voorgesteld. De fiets-, wandel- en kanoroute hebben 

aansluiting op routes in de omgeving. In dit verband zijn ook het voetveer over de 

Does en het pontje over de Oude Rijn als maatregelen opgenomen. 

 

Het inrichtingsplan voorziet in de voldoende watercompensatie voor de aan te leggen 

fiets- en voetpaden. Zo worden de watergangen die voor de kanoroute worden 

ingericht verbreed. Tevens wordt in het gebied natte natuur gerealiseerd. Bij de situe-

ring van de paden is rekening gehouden met de weidevogels. Bovendien worden de 

paden dwars door de polder in het broedseizoen afgesloten. Daarnaast is herplant 

van bomen langs de Ruige Kade voorzien. 

 

Agrarisch natuurbeheer te stimuleren 

Agrarisch natuurbeheer mag zich verheugen in een toenemende belangstelling 

vanuit de landbouw, de overheid en maatschappelijke organisaties. Agrarisch natuur-

beheer omvat activiteiten van boeren gericht op het behoud en ontwikkeling van 

natuur- en landschapswaarden. Veelal krijgen de boeren een vergoeding voor deze 

activiteiten. Agrariërs kunnen bijdragen aan de versterking van natuurwaarden door 

slootkantenbeheer, rietaanplant, uitgesteld maaien en vernatting in delen van de 

polder. Door lage delen als natuurgebied te beheren ontstaat een foerageergebied 

voor diverse vogelsoorten. Door het uitgesteld maaibeheer wordt niet alles in één keer 

gemaaid, maar in fasen, zodat in mei en juni percelen met lang gras overblijven. Zo 

ontstaat een gevarieerd weideland voor de grutto en andere weidevogels. Het moza-

iek bestaat uit (combinaties van) de volgende maatregelen: plas-draspercelen in 

het vroege voorjaar, strokenbeheer bij stalvoedering, nest- en kuikenbescherming, 

langzaam maaien en schudden.  

 

Natte natuur te ontwikkelen 

Natuurontwikkeling kan prima samengaan met mogelijkheden om water vast te 

houden. Ruimte geven aan water en aansluiten bij natuurlijke processen draagt im-

mers bij aan bescherming en verbetering van natuur en aan beperking van de gevol-

gen van overstroming en droogte. Bij vernatting zou gestreefd moeten worden naar 

het blokkeren van de drainage in plaats van het aanvoeren van water van elders. Door 

herstel van de sponswerking van het landschap wordt het water veel meer verspreid 

en gelijkmatiger afgevoerd, hetgeen de natuur- en milieukwaliteit ten goede komt. 

De percelen tussen de Does en de Ruige Kade worden ingericht als natte natuur.  
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Water te realiseren 

Volgens de richtlijnen van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zou 

de polder voor 15% uit open water moeten bestaan om de opgave op te lossen bij 

huidig agrarisch gebruik. Momenteel bestaat de polder uit 7% water. In de concept 

Regionale Structuurvisie 2020 (Holland Rijnland, 2008) is de vernatting van de noord-

kant van de polder Achthoven aangegeven. In de huidige situatie zijn dit de natste 

percelen van de polder. Het omzetten van deze percelen in een plas-drassituatie 

(natuurontwikkeling) zal een deel van de wateropgave op kunnen lossen, aangezien 

dat ook een functieverandering van het grondgebied inhoudt. Echter, in het overige 

deel van de polder zal dan ook nog een en ander moeten gebeuren (bijvoorbeeld ver-

breden watergangen) om de opgave volledig op te lossen. Het Hoogheemraadschap 

Rijnland heeft niet een strikte eis hoe de wateropgave opgelost zou moeten worden, 

zolang de veiligheid en kwaliteit gewaarborgd blijven. 

In het kader van het voorliggende inrichtingsplan zijn voorstellen opgenomen voor 

het recreatief medegebruik in de vorm van mogelijkheden voor fietsen, wandelen 

en kanovaren, alsmede voor natuurontwikkeling in de zone tussen Ruige Kade en de 

Does. Deze maatregelen dragen voor een belangrijk deel bij aan de oplossing voor de 

wateropgave. 

 

Een en ander heeft geleid tot een ontwerp voor de Ruige Kade en fietspad, zie navol-

gende afbeelding. In de technische uitwerking kan het ontwerp hier overigens van 

verschillen (in ieder geval worden geen hakhoutbosjes geplant). 

Bij de Achthovenerweg vindt vlak na de boerderij een aftakking van de Ruige Kade 

plaats voor het fietspad. Op gezette plaatsen komt een picknickbank, een informatie-

paneel of een boerenhek. De Ruige Kade wordt op enkele plaatsen door knotwilgen 

begeleid. Op twee plaatsen komt een nieuwe fietsbrug: één ter hoogte van de Achtho-

vensemolen en één ter hoogte van de aansluiting op de Doespolderkade . 
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Het fietspad wordt 2.475 m lang en 3 m breed. Dieper de polder in, komt ter compen-

satie van de extra verharding natte natuur en een nieuwe watergang. Zie navolgende 

dwarsdoorsneden. Op navolgende dwarsdoorsneden zijn ook geriefbosjes (hakhout) 

afgebeeld. Deze komen er evenwel niet, aangezien deze de openheid zouden aantas-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geconcludeerd wordt dat het nieuwe fietspad een waardevolle recreatieve toevoeging 

is. het gebied wordt beter bereikbaar voor de fietser. Bovendien kan de Ruige Kade 

zelf ook beter gebruikt worden als voetpad. Het geheel krijgt een landschappelijk 

zorgvuldige inpassing, passend bij de karakteristieken van het gebied. Het agrarische 

productiepotentieel van het gebied wordt niet onevenredig aangetast door het initiatief. 

Ook de vrije windvang van de molens wordt niet onevenredig aangetast; de brug bij 

de molen wordt slechts ca. 1 m hoog. Het gaat concluderend om een ruimtelijk ge-

wenst initiatief.  

C-C 

Dwarsdoorsneden 

A-A 

B-B 
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In navolgende hoofdstukken wordt getoetst of het initiatief past binnen het ruimtelijk 

beleid van diverse overheden en of het plan uitvoerbaar is. 
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3 Beleidskader 

3.1 Algemeen 

Aan ieder bestemmingsplan(lees: ruimtelijke onderbouwing) ligt een aantal uitgangs-

punten ten grondslag ten aanzien van de inrichting van de omgeving. Deze uitgangs-

punten vinden hun grondslag in algemeen (gemeentelijk) beleid. Ook is er beleid op 

deelaspecten ten aanzien van bijv. wonen, detailhandel, groen, welzijn etc. dat voor 

een ruimtelijk plan als het bestemmingsplan van belang is. Dit gemeentelijk beleid ten 

aanzien van de inrichting van het gemeentelijk gebied, heeft gestalte gekregen mede 

op grond van ruimtelijk beleid van hogere overheden, zoals het rijk en de provincie. 

Ook het beleid van het Hoogheemraadschap ten aanzien van waterbeheer en veilig-

heid speelt een rol.  

 

Provinciaal en gemeentelijk beleid en het beleid van het hoogheemraadschap zijn ie-

der op hun beurt weer een vertaling van de meer abstracte regie op nationaal niveau, 

het rijksbeleid. Rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid, worden hierna kort uiteengezet. 

Het gemeentelijk beleid, dat de achterliggende gedachten van het plan vormt, komt 

daarna aan de orde. Het beleid van hoogheemraadschap en gemeente met betrek-

king tot het aspect water is in een separate paragraaf in hoofdstuk 4 opgenomen, als 

onderdeel van de watertoets. 

3.2 Rijksbeleid 

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

Deze visie heeft als doel een concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig Nederland tot 

en in 2040 te realiseren en is in 2012 vastgesteld. De visie is vernieuwend in de zin 

dat ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur sterker dan voorheen met elkaar ver-

bonden worden. De structuurvisie vervangt dan ook (onder meer) zowel de structuur-

visie Randstad 2040 en de Nota Ruimte als bijvoorbeeld de Nota Mobiliteit. De SVIR 

is op 22 november 2011 onder aanvaarding van een aantal moties door de Tweede 

Kamer vastgesteld en is op 13 maart 2012 in werking getreden. 

De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange 

termijn (2028):  

1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van 

de ruimtelijk-economisch structuur van Nederland;  

2. Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 

waarbij de gebruiker voorop staat;  

3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke 

en cultuurhistorische waarden behouden zijn.  

 

Richting 2040 worden ambities geformuleerd: rijksinvesteringen zijn in dit verband 

slechts een van de instrumenten die worden ingezet. De huidige financiële rijkskaders 

(begroting) zijn randvoorwaardelijk voor de concrete invulling van de rijksambities. 
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Bij de uitwerking van de doelstellingen worden “nationale belangen” onderscheidden 

(13 in totaal). Voor de verwezenlijking c.q. behartiging van deze belangen worden 

rijksinstrumenten ingezet. Voor het overige kan de sturingsfilosofie van de visie als 

decentraal worden omschreven waarbij de ruimtelijke ordening zoveel mogelijk naar 

provincies en gemeenten wordt gebracht. Afspraken over verstedelijking, groene ruim-

te en landschappen laat het Rijk bijvoorbeeld over aan de provincies en gemeenten 

(Het Rijk benoemt nog rijksdoelstellingen gericht op een goed werkende woningmarkt 

voor heel Nederland. Alleen in de stedelijke regio’s rond de mainports zoals Amster-

dam c.a. en Rotterdam c.a. zal het Rijk afspraken maken met decentrale overheden 

over de programmering van verstedelijking). 

 

De volgende nationale belangen worden benoemd: 

 

− Nationaal belang 1: een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in 

de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren;  

− Nationaal belang 2: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoor-

ziening en de energietransitie;  

− Nationaal belang 3: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) 

stoffen via buisleidingen;  

− Nationaal belang 4: Efficiënt gebruik van de ondergrond;  

− Nationaal belang 5: Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen 

rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandver-

bindingen;  

− Nationaal belang 6: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobili-

teitssysteem van weg, spoor en vaarweg;  

− Nationaal belang 7: Het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, spoor 

en vaarwegen om het functioneren van de netwerken te waarborgen;  

− Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en 

bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 

− Nationaal belang 9: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoor-

ziening en klimaatbestendige stedelijke (her) ontwikkeling;  

− Nationaal belang 10: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale 

unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten;  

− Nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het over-

leven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten;  

− Nationaal belang 12: Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;  

− Nationaal belang 13: Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij 

alle ruimtelijke plannen.  

 

Het laatste belang, zorgvuldige afweging, is verankerd in het Besluit ruimtelijke orde-

ning. De regeling komt er op neer dat van bepaalde ontwikkelingen nut en noodzaak 

dient te worden aangetoond. Dit wordt ook wel de duurzaamheids- of SERladder ge-

noemd. De “SER” ladder zoals die thans ook geldt voor bijvoorbeeld de vestiging van 

bedrijventerreinen wordt ook van toepassing op projecten die voorzien in binnenstede-

lijke en buitenstedelijke woningbouw. De SERladder is een procesvereiste en is 

stapsgewijs als volgt opgebouwd: 

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling moge-

lijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: 



SAB 24  

 

a er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

actuele regionale behoefte; 

b indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actu-

ele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het 

bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door be-

nutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anders-

zins, en; 

c indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikke-

ling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaats-

vinden, 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. 

 

Het doel van de ladder is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale 

benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Nieuw te realiseren stedelijke ontwik-

kelingen moeten worden gemotiveerd met behulp van een drietal opeenvolgende 

stappen (treden). Hierbij is het volgende stroomschema van toepassing. 

 

 

 

Als hulpmiddel voor de toepassing van het stroomschema is door het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu de Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking opge-

steld. Uit de handreiking blijkt dat toepassing van de ladder verplicht is voor opgaven, 

die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. 

Wat onder stedelijke ontwikkeling wordt verstaan is in het Bro opgenomen. Een stede-

lijke ontwikkeling is volgens het besluit ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijven-

terrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of ande-

re stedelijke voorzieningen’. Een fietspad zou als stedelijke ontwikkeling kunnen 

worden gezien. Het fietspad is echter reeds aanwezig. Het gaat slechts om de ver-

plaatsing van een bestaand tracé, zodat het huidige tracé in zijn geheel beschikbaar 

komt als voetpad. Bovendien is de ruimtelijke impact zeer gering. Gelet hierop, gaat 

het niet om een stedelijke ontwikkeling. 

3.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 2012) 

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt 

aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten wor-

den ingezet. 
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Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportont-

wikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, 

Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele 

waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen 

van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen bui-

ten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).  

 

De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze 

bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkhe-

den op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstel-

ling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat 

van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten 

doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend be-

doeld en worden geacht direct of indirect, d.w.z. door tussenkomst van de provincie, 

door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling 

van bestemmingsplannen.  

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende uitspraken. Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, 

bij de Ecologische Hoofdstructuur (de artikelen worden later aan het Barro toege-

voegd) en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde is gekozen voor in-

directe doorwerking via provinciaal medebewind. Voor één onderwerp geregeld in dit 

besluit, voorziet het besluit niet in de (definitieve) begrenzing. Dit betreft de EHS. Ten 

aanzien van deze begrenzing is bepaald dat de provincies die grenzen (nader) bepa-

len. 

 

Huidige Status 

Een deel van het Barro is gebaseerd is op eerdere pkb’s en beleidsnota’s die in de 

SVIR worden herbevestigd. Deze onderdelen zijn op 30 december 2011 in werking 

getreden. 

Het betreft de volgende onderdelen: 

− Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 

− Kustfundament; 

− Grote rivieren; 

− Waddenzee en waddengebied; 

− Defensie; 

− Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 

Op 28 augustus 2012 is het besluit aangevuld met voorschriften voor de andere be-

leidskaders uit de SVIR, het Nationaal Waterplan en het Derde Structuurschema Elek-

triciteitsvoorziening. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 

− Rijksvaarwegen; 

− Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 

− Elektriciteitsvoorziening; 

− Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 

− Ecologische hoofdstructuur; 

− Primaire waterkeringen buiten het kustfundament, en 

− IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte). 
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Beoordeling en conclusie 

De volgende bepalingen zijn relevant voor het plangebied. Een deel van het plange-

bied is aanwezen als Romeinse Limes. De Romeinse Limes is aangewezen als Erf-

goed van Universele waarde. 

 

Van belang is de unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven voormalige (mi-

litaire) grens van het Romeinse Rijk. De Limes ligt langs de toenmalige loop van de 

Rijn met archeologische overblijfselen uit de periode 0 tot 400 na Chr. bestaande uit:  

 – forten (castella), burgerlijke nederzettingen (kampdorpen/vici) en grafvelden; 

 – militaire infrastructuur, bestaande uit wegen, waterwerken en wachttorens; 

 – scheepswrakken. 

Bij verordening werken de desbetreffende provinciale staten de begrenzing van de 

erfgoederen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, geometrisch nader uit. 

 

Tevens liggen delen van het plangebied binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS: 

thans genaamd Natuurnetwerk Nederland-NNN). I.c. wordt in het noorden een ge-

plande ecologische verbinding doorkruist (zie meer in detail onder provinciaal beleid). 

De begrenzing hiervan vindt plaats via provinciale verordeningen. Bij provinciale ver-

ordening worden vervolgens regels gesteld die bewerkstelligen dat een bestemmings-

plan geen activiteiten mogelijk maken ten opzichte van het ten tijde van inwerkingtre-

ding van de verordening geldende bestemmingsplan, die per saldo leiden tot een 

significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een signifi-

cante vermindering van de oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang tus-

sen die gebieden, tenzij: 

a. er sprake is van een groot openbaar belang, 

b. er geen reële alternatieven zijn, en 

c. de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en 

samenhang worden beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden ge-

compenseerd. 

 

Zie verder onder provinciaal beleid. 

3.2.3 Tracébesluit (A4, 2009) 

Op 17 mei 2009 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat het Tracébesluit Burger-

veen-Leiden 2009, gedeelte Leiderdorp-Leiden vastgesteld. Het eerdere Tracébesluit 

is op 25 juli 2007 vernietigd door de Raad van State, wegens onvoldoende onderzoek 

naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit. 

Romeinse Limes, kaart 9 Barro 
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De A4 is één van de hoofdverbindingsassen uit de Nota Mobiliteit en heeft een zeer 

belangrijke functie voor zowel het nationale als het internationale verkeer. De A4 is 

voorts een belangrijke wegverbinding tussen Amsterdam, Leiden en Den Haag.  

Alleen het deel van de Dwarswatering in de gemeente Leiderdorp tot en met de aan-

sluiting Leiden in de gemeenten Leiden en Zoeterwoude bestond uit 2x2 rijstroken 

maar wordt thans omgevormd naar 2x3 rijstroken. De capaciteit van dit traject is te 

klein. Dit heeft negatieve gevolgen voor de doorstroming en de verkeersveiligheid. 

Bijna dagelijks staan er tijdens de ochtend- en avondspits files en de problemen zullen 

door de groei van het wegverkeer en de openstelling van de verbreding van de A4 

tussen Roelofarendsveen en de aansluiting Nieuw Vennep (N207) in 2011 nog verder 

toenemen.  

 

Zonder maatregelen is rond 2020 sprake van een volledig overbelast wegdeel met 

een zeer slechte verkeersafwikkeling. Om deze reden heeft de Minister een Tracébe-

sluit vastgesteld waarmee het mogelijk wordt dit deel te wijzigen. Tussen A4 km 29,8 

en de Stationsingel (gemeente Leiden, nabij A4-km 32,6 op tracékaart 4) bestaat de 

wijziging uit de verbreding van de weg van 2x2 naar 2x3 rijstroken.  

Tussen de Stationsingel en km 36,2 bestaat de wijziging uit de aanleg van een stelsel 

van 1 hoofdrijbaan en 1 parallelrijbaan per rijrichting. Tussen de Kalkpolder in Leider-

dorp en de nieuwe woonwijk Roomburg in Leiden zal de A4 verdiept worden aange-

legd. De A4 kruist de Oude Rijn met een aquaduct. Met deze verbreding zullen de 

twee “flessenhalzen” in de A4 bij Hoogmade en Zoeterwoude verdwijnen waardoor de 

doorstroming sterk zal verbeteren. Ter plaatse van het oude dorp wordt de A4 verdiept 

aangelegd met luifels, een tunnelbak en middenbermscherm. 

 

De rijksweg A4 die halverwege de jaren vijftig is aangelegd - snijdt Leiderdorp in 

tweeën en vormt door de verhoogde ligging ten opzichte van het dorp heel letterlijk 

een barrière tussen Oranjewijk en Kerkwijk zuid. De wegverbreding zal gevolgen heb-

ben voor de omliggende functies. Langs beide zijden van de A4 bevindt zich momen-

teel een brede groenstrook, bestaande uit gras, struikgewas en bomen waaraan ter 

hoogte van het plangebied woningen zijn gesitueerd.  

 

Bij de berekeningen van de milieu-aspecten zoals geluid, luchtkwaliteit en externe vei-

ligheid is de omliggende bebouwing (o.a. in het landelijk gebied) reeds opgenomen. 

geconcludeerd is dat er een aanvaardbaar niveau is wat betreft voornoemde aspecten 

 

Conclusie rijksbeleid 

Er zijn geen rijksbelangen in het geding. Het plan is in overeenstemming met het rijks-

beleid. De verbreding van de A4 heeft het W4 project tot gevolg gehad, dat een relatie 

heeft met dit plan. Zie verder onder gemeentelijk beleid. 

3.3 Provinciaal beleid 

3.3.1 Visie Ruimte en Mobiliteit (2014) 

In de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit, vastgesteld door de provincie Zuid-Holland op 

9 juli 2014, geeft de provincie Zuid-Holland in één integraal document haar visie op 

het ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid.  
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Dat beide thema's integraal worden behandeld is juist in deze provincie belangrijk 

aangezien hier de ruimtelijke ontwikkeling en de mobiliteitsontwikkeling sterk met el-

kaar samenhangen, met haar internationale economische complexen, hoge verstede-

lijkingsgraad en open landschappen. 

 

Vier rode draden 

De Visie Ruimte en Mobiliteit biedt geen vastomlijnd ruimtelijk eindbeeld, maar wel 

een perspectief voor de gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel. Vier rode 

draden geven richting aan de gewenste ontwikkeling en het handelen van de provin-

cie: 

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. 

Bij onderhavig plan zijn met name belang 1, 2 en 3 van belang. 

 

1. Beter benutten en opwaarderen 

De provincie Zuid-Holland wil de groei van de bevolking, de mobiliteit en de economi-

sche activiteit hoofdzakelijk opvangen in de bestaande netwerken en bebouwde ge-

bieden. De infrastructuur biedt, hoewel druk bereden, nog veel kansen. Er staat in 

Zuid-Holland slechts nog een beperkt aantal toevoegingen op stapel in het infrastruc-

tuurnetwerk, vooral ontbrekende schakels. 

‘Beter benutten en opwaarderen’ betekent in het stedelijk gebied vooral verdichten, 

herstructureren en transformeren. Met de Visie Ruimte en Mobiliteit neemt de provin-

cie een aantal maatregelen waarmee het aanbod aan woningen beter aansluit op de 

vraag. De bestaande plancapaciteit wordt geactualiseerd. De provincie biedt samen-

werkende gemeenten ruimte om eigen keuzes te maken, maar stelt waar nodig ook 

grenzen.  

 
2. Vergroten agglomeratiekracht 

Het stedelijk gebied van Zuid-Holland ontwikkelt zich tot één agglomeratie met een in-

ternationaal sterke ligging.  

Uitsnede Kaart ruimtelijke structuur 



SAB 29  

 

De drie grote economische complexen groeien naar elkaar toe, fysiek maar vooral in 

de vorm van samenwerkingsverbanden en wederzijdse versterking: de mainport Rot-

terdam, de vier greenports (Westland-Oostland, Duin- en Bollenstreek, Boskoop en 

Aalsmeer) en de kennis- en diensteneconomie die zich concentreert op de as tussen 

Leiden en Dordrecht. Onderhavig plangebied is hierbij gelegen in laatstgenoemde re-

gio. Door verschillende organisaties in elkaars nabijheid te brengen, ontstaan cluster-

voordelen. De provincie draagt bij aan de ruimtelijke voorwaarden om de potentiële 

schaal- en clustervoordelen zo veel mogelijk te realiseren en te benutten. Er zijn hier-

voor in de eerste plaats uitstekende verbindingen: een goede inpassing in nationale, 

Europese en wereldwijde netwerken van goederen- en personenvervoer. In de tweede 

plaats is er een beleid voor nodig van concentratie en specialisatie, op locaties die ook 

onderling goed verbonden zijn. De provincie maakt daar afspraken over met haar re-

gionale partners. 

 

3. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit 

Karakteristiek voor Zuid-Holland is de combinatie van drie deltalandschappen: veen-, 

rivieren- en kustlandschappen. De provincie biedt de nodige flexibiliteit om ook in het 

buitengebied maatwerk en dynamiek mogelijk te maken. Tegelijk verschaft zij duide-

lijkheid over de soms kwetsbare kwaliteiten die de Zuid-Hollandse landschappen ma-

ken tot wat ze zijn, en keuzes die de provincie maakt om deze te beschermen. 

De Visie Ruimte en Mobiliteit bevat een nieuw handelingskader voor ruimtelijke kwali-

teit. Behoud én ontwikkeling van kwaliteiten staan hierin centraal. De systematiek 

biedt kansen voor nieuwe dynamiek in het landelijk gebied. 

 

 

 

In het buitengebied zijn agrarische landschappen en natuurlandschappen veelal 

beeldbepalend. Dicht bij de stad vinden we een grote diversiteit aan verschillende na-

tuur- en cultuurlandschappen met bijbehorende (lint)bebouwing. Deze vormen de 

tweede laag. Ook in deze laag zijn de drie deltalandschappen terug te vinden: de zee-

kleipolders met omringende dijken in het rivierdeltalandschap, de bollenteelt en de 

landgoederen in het kustlandschap, en als derde het veenlandschap dat grotendeels 

is opgebouwd uit het uitgestrekte veenweidegebied met zijn langgerekte 

kavels en de droogmakerijen met hun kenmerkende rechthoekige structuur. Het zijn 

allemaal voorbeelden waarbij vanuit verschillende uitgangssituaties en in verschillen-

de periodes het land zo goed mogelijk is ingericht voor het landbouwkundig gebruik. 

Ook in de toekomst blijft het agrarisch gebruik een belangrijke drager voor de ruimte-

lijke kwaliteit in het buitengebied, en is er binnen de voorwaarden vanuit ruimtelijke 

kwaliteit ook ruimte voor andere (economische) activiteiten. De combinatie van ge-

bruikswaarde en belevingswaarde staat hier centraal. 
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De essentie van het handelingskader is een drieslag in de aard van de ruimtelijke 

ontwikkeling en een drieslag in gebiedscategorieën. Naarmate de invloed van een 

ontwikkeling geringer is en de waarden in een gebied minder kwetsbaar of bijzonder 

zijn, is de bemoeienis van de provincie kleiner. Een voorgenomen initiatief wordt aan-

gemerkt als ‘inpassing’, ‘aanpassing’ of ‘transformatie’. De aansluiting bij de aard en 

de schaal van het landschap is bepalend: een ‘inpassing’ sluit erop aan, een ‘trans-

formatie’ verandert beide, een ‘aanpassing’ sluit wel bij de schaal maar niet bij de aard 

van het landschap aan of andersom. In principe staat het gemeenten vrij om inpassin-

gen in de groene ruimte toe te laten. Voor aanpassingen of transformaties is een posi-

tief kwaliteitsoordeel van de provincie nodig. 

Hierbij maakt ook de karakteristiek van de locatie uit. In delen van de groene ruimte is 

de flexibiliteit minder. In gebieden met een specifieke, bijzondere waarde wil de pro-

vincie ieder initiatief voor inpassing of aanpassing op zijn merites beoordelen en is 

transformatie bij voorbaat uitgesloten. 

Ondanks het nieuwe handelingskader voor ruimtelijke kwaliteit, zijn bouwprojecten uit 

landschappelijk oogpunt niet altijd een verrijking. Daarom heeft de provincie aan 

nieuwe, gebiedsvreemde ontwikkelingen de mogelijkheid van een maatschappelijke 

tegenprestatie verbonden. Wie zich een deel van het landschap toe-eigent voor een 

nieuw gebiedsvreemd gebruik, wordt gevraagd om dat te compenseren door een 

landschappelijke verbetering mogelijk te maken, bij voorkeur in het gebied zelf. 

 

De volgende uitleg hoort bij de drie categorieën. 

1 Inpassing. Dit betreft een ‘gebiedseigen’ ontwikkeling, passend bij de schaal en 

de maat van de bestaande kenmerken van een gebied. Een voorbeeld hiervan 

is de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in het buitengebied of een woning in 

een lint. Bij inpassing veranderen bestaande structuren en kwaliteiten niet tot 

nauwelijks. De rol van de provincie is hier in principe beperkt, behalve in gebie-

den met topkwaliteit. 

2 Aanpassing. Dit betreft een gebiedsvreemde ontwikkeling van relatief beperkte 

omvang, of een (gebiedseigen dan wel gebiedsvreemde) ontwikkeling die niet 

past bij de schaal en maat van het landschap. Een voorbeeld is een beperkt 

aantal nieuwe woningen in het buitengebied, een nieuw landgoed, of de verbre-

ding van een provinciale weg. De rol van de provincie zal zich, afhankelijk van 

het type gebied en het type ontwikkeling, vooral richten op het toewerken naar 

een kwalitatief optimaal resultaat, zonodig inclusief een maatschappelijke te-

genprestatie. 

3 Transformatie. Bij transformatie gaat het om een verandering van een gebied 

van dusdanige aard en omvang dat er een nieuw landschap ontstaat. Dit is bij-

voorbeeld het geval bij uitleglocaties voor woningbouw en bedrijventerrein of de 

aanleg van grootschalige recreatiegebieden. Bij transformatie-opgaven is bijna 

altijd een provinciaal doel of belang in het geding en zal de betrokkenheid van 

de provincie zich richten op een actieve behartiging van provinciale doelen, een 

kwalitatief optimaal resultaat inclusief een maatschappelijke tegenprestatie.  

 

Het plangebied betreft het landelijk gebied. Bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen lan-

delijk gebied dient aandacht te zijn voor de kwaliteiten van het gebied. Onderhavig 

plan voorziet echter niet in grootschalige ontwikkelingen. Het gaat om een ontwikke-

ling die valt onder de categorie inpassing.  
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Het plangebied ligt voorts binnen het cultuurlandschap veengebied. 

De structuur in de veengebieden is sterk bepaald door de rivieren en veenstromen, de 

op enige afstand daarvan aangelegde weteringen en andere ontginningsbasissen. 

Loodrecht daarop staan de (regelmatige) verkavelingspatronen. Het landschap is tus-

sen deze structuren weids met lange zichtlijnen. Andere kenmerken zijn de smalle ka-

vels, vele sloten met hoog waterpeil en overwegend grasland als bodemgebruik. Het 

agrarisch gebruik overheerst. Belangrijke kenmerken van het veenweidegebied zijn 

het contrast tussen (meer verdichte) hooggelegen boezems, linten en bovenlanden en 

het uitgestrekte, ingeklonken veen (open gebied). Veenstromen, dijken en kades vor-

men landschappelijke structuurdragers en begrenzen de (open) poldereenheden. Het 

gebruik richt zich op behoud van de maat van de poldereenheden, het verkavelings-

patroon, de beplanting, de kades en dijken en de zichtbaarheid van water in de vorm 

van sloten, weteringen en boezems. Een duurzaam gebruik en eigenaarschap van het 

veen(weide)gebied is van belang. Het maken van nieuwe (agrarische) natuurland-

schappen met een (extensieve) recreatieve functie behoort daarbij tot de mogelijkheid. 

 

Richtpunten: 

 Bewaren diversiteit aan verkavelingspatronen. Lengtesloten zijn beeldbepalend 

en worden behouden; 

 Ontwikkelingen houden rekening met het behoud van kenmerkende landschaps-

elementen; 

 Ontwikkelingen dragen bij aan behoud van de maat en weidsheid van de polder-

eenheden; 

 Nieuwe bebouwing en bouwwerken worden geplaatst binnen de bestaande struc-

turen/ linten en niet in de veenweidepolders; 

 Nieuwe agrarische bedrijven liggen aan bestaande ruilverkavelingslinten of op 

een zeer goed bereikbare locatie voor zwaar verkeer. Ze vormen visuele eilanden 

in het veenweidelandschap door stevige, passende beplanting en een ligging op 

ruime afstand van elkaar. 

 

Het plan tast de loop van de Ruige Kade en de waterpatronen (sloten) niet aan. Het 

zo kenmerkende patroon van smalle, langgerekte kavels, loodrecht op de ontgin-

ningsbasis (de Oude Rijn) blijft zodoende in stand. Verder wordt de openheid niet 

aangetast. 

 

Ook op de belevingskaart komt het plangebied voor.  

Uitsnede Visie Ruimte en Mobiliteit 
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Deze laag gaat over zorgvuldig omgaan met wat van waarde is in combinatie met het 

vergroten van de recreatieve gebruikswaarde van de provincie. Het betreft bijzondere 

plekken van cultuurhistorische waarde, maar gaat ook over het zorgdragen voor een 

recreatief toegankelijke provincie met een heldere groenstructuur als basis. De bijzon-

dere plekken worden gekoesterd. Het zijn unieke stukjes landschap die vertellen over 

de historie en ontwikkeling van de provincie en bijdragen aan de identiteit en toeristi-

sche kwaliteit. Zuid-Holland wordt gekenmerkt door een groot verschil tussen luwe en 

dynamische gebieden. Kwaliteiten als stilte en beleving van ruimte kenmerken de lu-

we gebieden en zijn belangrijke waardes. Het beleid is dan ook gericht op het behou-

den en versterken van het (belevings)contrast tussen het luwe buiten en de dynamiek 

van de stad. Recreatieterreinen liggen veelal op de overgang van de stedelijke dyna-

miek naar het luwe buiten. De kwaliteit van deze overgangen kan versterkt worden 

door het vergroten van de robuustheid, continuïteit, beleefbaarheid en aantrekkings-

kracht van zowel de recreatie- als de natuurgebieden. 

 

Op de belevingkaart is de Ruige Kade als fietsroute aangewezen en de historische 

molens als zodanig. In het zuidelijk deel valt een deel onder de Romeinse Limes. 

 

Fiets- en wandelroutes 

Het netwerk van fiets- en wandelpaden (indicatief op kaart weergeven) en vaarwegen 

verbindt een verscheidenheid van stedelijke en landelijke gebieden, natuur- en recrea-

tiegebieden en andere toeristische trekpleisters. Dit netwerk is bedoeld als ontsluiting, 

maar ook als middel om stad en landschap van Zuid-Holland te ervaren. Recreatie-

knooppunten in dit netwerk zijn de overstapplaatsen tussen verschillende vervoers-

modaliteiten als auto, fiets of kano. Deze kunnen een toeristisch-recreatieve bestem-

ming op zich zijn. Een samenhangend, gevarieerd en aantrekkelijk stelsel van 

gebieden en routes vraagt om het opheffen van barrièrewerking of het toevoegen van 

ontbrekende schakels. De basis van een regionaal fijnmazig netwerk wordt gevormd 

door de langeafstandroutes aangevuld met stadlandverbindingen. 

Recreatieve ontwikkelingen (bij voorkeur rond knooppunten) worden gebaseerd op 

een regionale recreatieve uitwerking naar routes en bestemmingen (transferia, poor-

ten en toeristische overstappunten). Voor de uitbreiding van recreatieve voorzieningen 

wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van cultuurhistorisch erfgoed, maar kunnen ook 

nieuwe bijzondere locaties worden toegevoegd. Gangbare maaswijdten in een route-

netwerk zijn voor wandelaars 0.5 km en voor fietsers 2 km. 

Verbeteren van de recreatieve gebruikswaarde en belevingskwaliteit van de vaarnet-

werken kan door het toevoegen van nieuwe verbindingen of het wegnemen van ob-

stakels. Havens, aanlegplaatsen en dergelijke zijn onderdeel van het netwerk. 

Richtpunten: 

 Voorkomen van (nieuwe) obstakels en omwegen in het recreatief netwerk. 

 Recreatieve voorzieningen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan recreatie-

knooppunten in het recreatieve netwerk. Waar mogelijk wordt gebruik ge-

maakt van het cultuurhistorisch erfgoed of andere recreatief interessante loca-

ties. 

 

Het plan voldoet hieraan. De historische molens kunnen eenvoudig bezocht worden. 

Verder komen er informatiepanelen met informatie over de polder, de molens, de Rui-

ge Kade etcetera. Een bestaand knelpunt (te smal fiets- en voetpad) wordt opgelost. 
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Historische molens 

Historische molens zijn markante monumenten en blikvangers in het landschap, zowel 

in het stedelijk als het landelijk gebied. 

 

Richtpunt: 

Behouden en versterken van monumentale molens in hun omgeving als ensemble-

waarde. 

 

Het plan versterkt de belevingswaarde van de monumentale molens. 

 

Romeinse Limes 

De Limes is de aanduiding van de noordgrens van het voormalige Romeinse rijk, die 

zich in Europa uitstrekt van de Balkan tot in Engeland. In Nederland vormt de Rijn de 

noordgrens. In Zuid-Holland wordt de Limes gevormd door een zone langs de Oude 

Rijn, van de grens van Zuid-Holland met Utrecht tot aan de kust bij Katwijk, en door 

een zone langs het Rijn-Schiekanaal, vanaf Leiden naar Voorburg. De kernwaarden 

betreffen: verspreide, losse militaire complexen en infrastructuur (forten, wachttorens, 

militaire kampementen, havens, scheepswrakken en aanlegplaatsen); steden, graf-

velden en (water)infrastructuur die redelijkerwijs behoren tot de militaire centra; ver-

bindende structurerende elementen als de rivier (gereconstrueerde bedding van Be-

neden-, Kromme en Oude Rijn in de Romeinse tijd), de Limesweg en enkele andere 

stukken infrastructuur als het Kanaal van Corbulo en de weg tussen Nijmegen en Rijn. 

De Limes kan gebruikt worden als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkelingen bin-

nen deze zone, waar mogelijk door een koppeling te leggen met (nieuwe) recreatieve 

routes. 

 

Richtpunt: 

Ontwikkelingen dragen bij aan het behoud en de herkenbaarheid van de Limes en de 

elementen die daar deel van uitmaken 

 

Het plan draagt hier aan bij, daar via het fietspad het gebied van de Romeinse Limes 

eenvoudiger is te bereiken, bijvoorbeeld komend vanuit het Braassermeergebied. 

 

Ligging buiten Bestaand Bebouwd Gebied 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening hanteren gemeenten de “ladder voor 

duurzame verstedelijking” om de keuze voor en situering van nieuwe woon- en werk-

locaties te verantwoorden. De provincie bevordert de consequente toepassing van de 

ladder door deze op te nemen in de Verordening ruimte en daarbij een aantal begrip-

pen te verhelderen. Eén van die begrippen is het “bestaand stads- en dorpsgebied” 

(BSD). De provincie verstaat daaronder: ‘het bestaand stedenbouwkundig stelsel van 

bebouwing, met inbegrip van daartoe bouwrijp gemaakte terreinen, ten behoeve van 

wonen, dienstverlening, bedrijvigheid (uitgezonderd glastuinbouw), detailhandel of ho-

reca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal-culturele voorzieningen, ste-

delijk groen en infrastructuur’. Volgens de ladder voor duurzame verstedelijking moet 

nieuwe stedelijke ontwikkeling primair plaatsvinden binnen het BSD. Diverse locaties 

in en nabij het stedelijk gebied zullen een andere functie krijgen die op die plek pas-

sender is, zowel vanuit behoefte als vanuit kwaliteit. 
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Beoordeling en conclusie 

Onderhavig plangebied is niet gelegen binnen BSD. Zoals eerder aangegeven, gaat 

het niet om een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Gesteld kan worden dat onderhavig 

plan niet strijdig is met de beleidsdoelstellingen van de provincie aangezien er geen 

grootschalige (nieuwe) stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden. 

3.3.2 Provinciale Verordening Ruimte (2014) 

De Verordening ruimte Zuid-Holland is vastgesteld in samenhang met de Visie ruimte 

en mobiliteit en het Programma ruimte. De visie bevat de hoofdzaken van het ruimte-

lijk beleid en het mobiliteitsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Het ruimtelijk beleid 

is uitgewerkt is het programma. De verordening is vastgesteld met het oogmerk van 

juridische doorwerking van een deel van het ruimtelijk beleid en bevat daarom regels 

voor bestemmingsplannen en daarmee gelijkgestelde ruimtelijke plannen. 

 

Romeinse Limes 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1 ligt het plangebied deels in de Romeinse Limes. 

Ten aanzien van de Romeinse Limes is het volgende geregeld: 

Lid 1 Bekende archeologische waarden 

Een bestemmingsplan voor gronden met een hoge of zeer hoge bekende archeolo-

gische waarde, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op ‘Kaart 12 

Archeologie’, bevat bestemmingen en de daarbij behorende regels die de bekende ar-

cheologische waarden beschermen. 

Lid 2 Verbod op roeren bodem 

De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in elk geval in een verbod op werken of 

werkzaamheden waarbij de bodem tot meer dan 30 centimeter onder het maaiveld 

wordt geroerd, tenzij: 

a. door middel van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische 

waarden niet worden aangetast, of 

b. het werken of werkzaamheden betreffen die naar hun aard de archeologische 

waarden niet aantasten. 

Lid 3 Afwijkingsmogelijkheid voor behoud ex situ 

In afwijking van het tweede lid kan het bevoegd gezag bij uitzondering besluiten tot 

behoud van de archeologische waarden ‘ex situ’, als andere belangen prevaleren. 

Lid 4 Archeologische verwachtingswaarde binnen de Romeinse Limes 

Een bestemmingsplan voor gronden binnen de Romeinse Limes met een hoge of zeer 

hoge archeologische verwachtingswaarde, waarvan de plaats geometrisch is bepaald 

en verbeeld op ‘Kaart 12 Archeologie’, bevat bestemmingen en daarbij behorende re-

gels die de verwachte archeologische waarden beschermen. 

Lid 5 Archeologisch onderzoek 

De regels als bedoeld in het vierde lid voorzien in elk geval in de voorwaarde van ar-

cheologisch onderzoek bij werken of werkzaamheden met een oppervlakte van meer 

dan 100 m2 waarbij de bodem tot meer dan 30 centimeter onder het maaiveld wordt 

geroerd en de voorwaarde, dat gehandeld wordt in overeenstemming met de uitkom-

sten van dat onderzoek. 

 

Voor het aanleggen van het fietspad en de bruggen zal niet dieper ontgraven worden 

dan 30 cm. Derhalve is het plan in overeenstemming met de Provinciale Verordening, 

voor wat betreft de Limes. 
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EHS 

Op de navolgende afbeelding is de EHS (thans: Natuurnetwerk Nederland ofwel NNN) 

aangeduid. Lichtgroen is bestaande/nieuwe natuur; donkergroen betreft een ecolo-

gische verbindingszone. 

 

 
Geregeld is dat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lid 1 Bestaande en nieuwe natuur, waternatuurgebied of ecologische verbinding 

Een bestemmingsplan voor gronden binnen de ecologische hoofdstructuur, onderver-

deeld in bestaande en nieuwe natuur, waternatuurgebied en ecologische verbinding, 

waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op ‘Kaart 8 Ecologische 

Hoofdstructuur’, wijst geen bestemmingen aan die de instandhouding en ontwikkeling 

van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden significant beperken, of 

leiden tot een significante vermindering van de oppervlakte, kwaliteit of samenhang 

van die gebieden. 

 

Het plangebied kruist op een bepaald punt een Ecologische verbindingszone. Zie ver-

der onder paragraaf 4.3.1. 

 

Weidevogelleefgebied 

Het gehele plangebied is aangewezen als belangrijk weidevogelleefgebied, zie navol-

gende afbeelding. In de Verordening valt dit onder beschermingscategorie 2. Volgens 

de exclaveringsformule valt de Ruige Kade als weg met een gesloten verharding, in-

clusief bermen, buiten deze aanwijzing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In artikel 2.2.1, lid 2 is geregeld dat een bestemmingsplan voor een gebied met be-

schermingscategorie 2, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op 

Kaart 7 Beschermingscategoriëen ruimtelijke kwaliteit, niet kan voorzien in een ruimte-

lijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, onder c, tenzij het gaat om de ontwikke-

ling van bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het Programma ruimte 

uitgezonderde ruimtelijke ontwikkeling en voorts wordt voldaan aan de onder c gestel-

EHS binnen plangebied 

Ligging weidevogelleefgebied 

http://www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/VRM#NL.IMRO.PT.s23184
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de voorwaarden. Het gaat evenwel niet om een ontwikkeling als bedoeld in het eerste 

lid onder c (hier wordt bedoeld transformeren van het gebied; het initiatief is echter 

zoals aangegeven in voorgaande paragraaf als inpassing te typeren). 

 

Molenbiotoop 

Verder ligt over een deel van het plangebied een molenbiotoop (zulks vanwege vier 

verschillende molens, zie navolgende afbeelding). Een molenbiotoop beoogt de vrije 

windvang van een molen en het zicht op een molen te borgen. In de PRV is hiertoe in 

artikel 2.3.5, lid 1 geregeld dat: 

 

Een bestemmingsplan voor gronden gelegen binnen de molenbiotoop van traditionele 

windmolens, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op Kaart 9 Cultu-

reel erfgoed, garandeert in voldoende mate de vrije windvang en het zicht op de mo-

len en voldoet aan de volgende voorwaarden:  

a binnen een straal van 100 meter, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, 

wordt geen nieuwe bebouwing opgericht of beplanting aangebracht, hoger dan de 

onderste punt van de verticaal staande wiek;  

b binnen een straal van 100 tot 400 meter, gerekend vanuit het middelpunt van de 

molen, gelden de volgende hoogtebeperkingen voor bebouwing en beplanting:  

1 als de molen is gelegen in het gebied buiten bestaand stads- en dorpsgebied 

bedraagt de maximale hoogte niet meer dan 1/100ste van de afstand tussen 

bouwwerk en beplanting en het middelpunt van de molen, gerekend met de 

hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal staande wiek;  

2 als de molen is gelegen in het gebied binnen bestaand stads- en dorpsgebied 

bedraagt de maximale hoogte van bebouwing en beplanting niet meer dan 

1/30ste van de afstand tussen bouwwerk en beplanting en het middelpunt van 

de molen, gerekend met de hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal 

staande wiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molenbiotopen over plangebied 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.9928.Vr2014-GC01/pt_NL.IMRO.9928.Vr2014-GC01.xml#NL.IMRO.PT.s23186
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.9928.Vr2014-GC01/pt_NL.IMRO.9928.Vr2014-GC01.xml#NL.IMRO.PT.s23186
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Lid 2 Afwijkingsmogelijkheid 

In afwijking van het eerste lid, onderdelen a en b, is het oprichten van nieuwe bebou-

wing mogelijk ten behoeve van: 

a.een ontwikkeling binnen een molenbiotoop waarin vrije windvang en het zicht op de 

molen al zijn beperkt door bebouwing, zolang de vrije windvang en het zicht op de mo-

len niet verder worden beperkt, of zeker is gesteld dat de belemmering van de wind-

vang en het zicht op de molen door maatregelen elders in de molenbeschermingszo-

ne worden gecompenseerd, of 

b.een ontwikkeling binnen een bijzondere molenbiotoop, waarvan de plaats geome-

trisch is begrensd en verbeeld op Kaart 9 Cultureel erfgoed, mits de molen en de mo-

lenbiotoop op een goede manier ruimtelijk worden ingepast. 

 

Binnen een straal van 100 m van enige molen (rode cirkels op bovenstaande afbeel-

ding) wordt geen bebouwing of begroeiing opgericht hoger dan het onderste punt van 

de verticaal staande wiek. De hekwerken worden maximaal 1 m; idem voor de brug-

leuning van het brugdek; de hoogte van de brug ten opzichte van de molen wordt 65 

cm. De bebouwing levert geen belemmeringen op voor de windvang van de molen en 

voldoet aan de regel. Qua beplanting komen er slechts enkele wilgen; dit betreft dan 

echter herplant.  

 

Conclusie 

Het plan is in overeenstemming met provinciaal beleid. 

3.4 Regionaal beleid 

3.4.1 Regionale Structuurvisie 2020  

Regio Holland Rijnland ligt midden in de Randstad en telt ruim vijfhonderdduizend in-

woners. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem, Hillegom, Katwijk, 

Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Tey-

lingen, Voorschoten en Zoeterwoude werken samen in het samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland. In de Regionale StructuurVisie 2020 verwoorden deze veertien ge-

meenten hun ruimtelijke visie op de regio. 

 

Holland Rijnland is een regio waar het prettig wonen, werken en recreëren is en die 

kansen benut en bedreigingen tegengaat. De veertien aangesloten gemeenten wer-

ken samen aan hun ambities en opgaven. Met als doel: een goede balans realiseren 

tussen gebiedsontwikkeling en behoud van het oorspronkelijke karakter. 

 

Beoordeling en conclusie 

Onderhavig plan draagt bij aan het realiseren van een prettig recreatief klimaat door 

de functionele scheiding van het voetpad en het fietspad. 
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3.4.2 Masterplan W4 (2001) en Stedenbouwkundig plan W4 (2004) 

Masterplan W4 (2001) 

Zoals aangegeven is voor de verbreding van de A4 inmiddels een Tracébesluit geno-

men. Na 1999 hebben de betrokken gemeenten het initiatief genomen het gebied tus-

sen de aansluiting van de A4 met de N446 en de spoorbaan Leiden - Utrecht integraal 

te ontwikkelen: het zogenoemde W4 project. W4 staat voor “wonen - water - wegen - 

werken”. Het project omvat de integrale, duurzame inpassing van de verbrede A4 wel-

ke ter hoogte van Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp halfverdiept zal worden aange-

legd. De gebieden grenzend aan de A4 worden opnieuw ingericht met als doel de 

kwaliteit van het wonen, het water, de wegen en het werken in het gebied rond de 

rijksweg te verbeteren. Hierbij is en wordt onder meer ingezet op: 

1. Het “herstel” van het Oude Dorp, dat nu doorsneden wordt door de rijksweg, door 

middel van rechtstreekse verbindingen over de verdiepte A4; 

2. De ontwikkeling van het bedrijventerrein Bospoort met als bestemming hoogwaar-

dige bedrijfshuisvesting en horeca; 

3. De ontwikkeling van Plantage, een kleine woningbouwlocatie in de bebouwde kom 

van Leiderdorp; 

4. Ontwikkeling van de Munnikenpolder tot recreatiegebied; 

5. De ontwikkeling van de Kalkhaven tot een woonwijk waarbij de nadruk ligt op de 

relatie met het water en het groen; 

6. De ontwikkeling van de locatie Vierzicht met als bestemming een nieuw te ontwik-

kelen bedrijvenlocatie waar hoogwaardige bedrijfs- en kantoorruimten gerealiseerd 

worden; 

Het W4 project is vervolgens integraal opgenomen in het “Structuurplan W4 en het 

Stedenbouwkundig Plan W4 plangebied Leiderdorp” d.d. 6 september 2002, waarin 

een totaalontwikkeling van het oude dorpshart van Leiderdorp is beschreven. Op na-

volgende afbeelding zijn alle plannen te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plankaart Masterplan W4 
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Het bieden van een bijzonder overgangsgebied tussen de omringende gemeenten en 

het Groene Hart is een van de doelstellingen. De Munnikenpolder wordt als recreatie-

gebied ingericht en van hieruit wordt een relatie gelegd met de Achthovenerpolder. 

Door de binnen het W4 project te realiseren dwarsverbindingen zal de Munnikenpol-

der goed bereikbaar worden en als “uitvalsbasis” voor het recreatieve gebruik van het 

Groene Hart kunnen gaan dienen. De Gemeente Leiderdorp streeft er tevens naar om 

de oevers van de Does landschappelijk en natuurrijk te herinrichten. Tussen de Does 

en de Ruige Kade kan middels zogenaamde “vernatting” een waterrijk milieu ontstaan.  

 

Structuurplan W4 Leiderdorp (2002) 

Doel van het Stedenbouwkundige Plan is het formuleren van een ambitieuze maar te-

vens realistische ontwikkelingsrichting, waarbij de integrale afstemming van belangen 

en de mogelijkheden zoals voortvloeiend uit het Masterplan W4 volledig worden be-

nut. De stedenbouwkundige opgave betreft dus de uitwerking van het Masterplan W4, 

waarbij middels een ruimtelijke en functionele verdiepingsslag een raamwerk wordt 

gecreëerd voor de verdere planvorming in de komende jaren. Het plan dient als uit-

gangspunt voor de op te stellen Definitieve Stedenbouwkundige Ontwerpen voor de 

deellocaties.  

 

In de Masterplanfase is de toekomstige bestemming van de Munnikenpolder een be-

langrijk onderwerp van discussie geweest. Met name de functie als “voorportaal 

naar het Groene Hart” is voor alle betrokken partijen van belang gebleken.  

Door de bereikbaarheid tussen de stad en het Groene hart te vergroten, zal het Groe-

ne Hart binnen handbereik komen te liggen voor de inwoners van de Leidse regio. 

De nieuwe fiets-, wandel en vaarverbindingen zullen via de Munnikenpolder 

lopen, waardoor druktetoename in het bestaande stiltegebied in de polder Achthoven 

beperkt zal blijven. De Munnikenpolder kan een goed startpunt vormen voor de water-

recreant die de omgeving wil verkennen met zeilboot, kano of sloep. Voorzieningen 

voor deze recreatieve watersporters dienen daarom zoveel mogelijk in de Munniken-

polder te worden gesitueerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via de Munnikenpolder zou het fietsnetwerk in de Achthovenerpolder bereikt kunnen 

worden, via een nieuw aan te leggen fietsbrug over de Does.  

Plankaart stedenbouwkundig plan (uitsnede) 
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De Ruige Kade speelt ook een rol in het netwerk. Aangezien deze nu te smal is om 

als volwaardig fietspad te functioneren, moet deze aangepakt worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De intentie was om de route ook dwars door de Achthovenerpolder door te trekken 

naar Koudekerk. Als onderdeel de gebiedsvisie Achthovenerpolder is de brug en de 

route door de polder komen te vervallen. De versnipperde eigendomssituatie en de 

ongewenstheid van de route maakt de aanleg in feite onmogelijk. Daar bovenop bleek 

bij de verdere uitwerking de brug over de Does veel bezwaren te kleven. Die bezwa-

ren betroffen onder andere de aansluiting bij de Munnikenpolder. Dit is een gebied 

met hoge archeologische verwachtings- en ecologische waarden. De provincie wil 

geen verstoring van die waarden. Verplaatsing van de brugaansluiting bleek niet mo-

gelijk te zijn vanwege de waterkering ter plaatse (scheiding tussen boezemwater en 

polderwater). Een lange brug op palen of een hellingbaan beperkt de verstrooiing van 

archeologie maar werkt fors kosten verhogend. 

 

Conclusie 

Het plan maakt de aanleg van een fietspad langs de Ruige Kade mogelijk waardoor 

de ambities uit het Masterplan en het Stedenbouwkundig plan W4 gerealiseerd kun-

nen worden. De benodigde watercompensatie (als gevolg van de extra verharding) is 

nog niet voldoende onderzocht (wat zijn de effecten op de grondwaterstand?) en is 

daarom (nu nog) niet opgenomen. Hiervoor wordt een separate planologische proce-

dure doorlopen. Het voetpad kan gerealiseerd worden op het bestaande Ruige Kade. 

Hiervoor is geen aparte planologische procedure nodig. 

3.5 Conclusie beleidskader  

Uit bovenstaande blijkt, dat het nieuwbouwplan in overeenstemming is met zowel 

Rijks-, provinciaal, regionaal als gemeentelijk beleid. 

Fietspadenstructuur stedenbouwkundig plan 
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4 Milieu en omgevingsfactoren 

4.1 Algemeen 

Aan de verschillende overheden zijn op basis van milieuwetgeving zoals de Wet mili-

eubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder en de Wet luchtkwaliteit 

vele taken en bevoegdheden op milieugebied toegekend. Deze hebben ook betrek-

king op de ruimtelijke ordening. Het milieubeleid van de verschillende overheden is er 

op gericht om te komen tot een integrale verbetering van de leefomgeving door een 

vroegtijdige integratie van milieukwaliteit in ruimtelijke planvormingsprocessen.  

4.2 Milieu-aspecten 

4.2.1 Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 

Wet- en regelgeving. 

Voor plannen en activiteiten, die mogelijk belangrijke nadelige gevolgen hebben voor 

het milieu, kan het noodzakelijk zijn dat een milieueffectrapport wordt opgesteld. 

In hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en in het Besluit milieueffectrapportage is dit 

geregeld. Er is een m.e.r.plicht voor plannen (planMER) en een m.e.r.plicht voor be-

sluiten. Een bestemmingsplanplan is planm.e.r.plichtig als het plan kaders stelt voor 

m.e.r.plichtige activiteiten.  

 

Een bestemmingplan kan plan m.e.r.plichtig zijn. Dit is het geval als het plan kaders 

stelt voor latere m.e.r.plichtige activiteiten en/of als voor het plan een passende be-

oordeling nodig is. Daarnaast kan een plan ook (besluit) m.e.r.plichtig zijn als er een 

concreet (bouw)plan ter uitvoering ligt. 

 

Beoordeling 

In het Besluit m.e.r. is bepaald dat een milieueffectbeoordeling ook uitgevoerd moet 

worden als een projectactiviteit nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Dergelijke 

projectactiviteiten zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r. De beschreven 

activiteit wordt niet genoemd in de C en D-lijst. Het milieubelang wordt in de milieupa-

ragrafen voldoende afgewogen. Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht. 

Een nadere beoordeling is niet nodig.  

 

Conclusie 

Het plan voldoet aan de Wet milieubeheer. 

4.2.2 Bedrijven en milieuzonering 

Beleid en regelgeving 

Bij het realiseren van een nieuwe functie dient gekeken te worden naar de omgeving 

waarin de nieuwe functies worden gerealiseerd. Hierbij spelen twee vragen: 

1. past de nieuwe functie in de omgeving? 

2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? 

Richtinggevend hierin zijn de indicatieve onderzoekszones zoals opgenomen in de 

VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.  
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Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, 

geur, gevaar en stof. Kenmerkend voor deze milieuaspecten is dat de belasting op 

grotere afstand van de bron afneemt. Daarnaast is de mate waarin een bedrijfstype 

personen- en/of goederenverkeer aantrekt, mede bepalend voor de mate van hinder. 

Onderstaande tabel geeft inzicht in het verband tussen de (richt)afstand en de milieu-

categorie. 

 

Richtafstand Milieucategorie 

10 m 1 

30 m 2 

50 m 3.1 

100 m 3.2 

200 m 4.1 

300 m 4.2 

 

Beoordeling 

Een fietspad is geen milieugevoelige functie. Er gaat verder beperkt overlast van uit. 

Bromfietsers zijn niet toegestaan, maar snorfietsers, e-bikes en voertuigen voor ge-

handicapten wel. Dit geeft een beperkte mate van overlast. Er zijn in de omgeving 

echter geen milieugevoelige functies aanwezig, behoudens de Achthovense molen en 

de boerderij aan de Achthovenerweg aan het begin van het fietspad. Hier wijzigt de si-

tuatie echter niet. Bij de molen bedraagt de afstand 50 m; ruim voldoende om te con-

cluderen dat sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat wat betreft geluid. Zie 

meer in detail paragraaf 4.2.5. 

 

Conclusie 

Er is gelet op bovenstaande, geen belemmering op het gebied van bedrijven en mili-

euzonering. 

4.2.3 Bodem 

Wet- en regelgeving 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat gemeenten bij het vaststellen van be-

stemmingsplannen (lees: besluit art. 2.12, lid 1 onder a sub 3 Wabo als in onderhavig 

geval) regels stellen voor een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent voor de bodem 

(grond en grondwater) dat de bodemkwaliteit en de voorgenomen bestemming met el-

kaar in overeenstemming dienen te zijn. Of de bodem een planontwikkeling in de weg 

staat, wordt middels een historisch onderzoek eventueel aangevuld met een bodem-

onderzoek bepaald.  

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

In de Wabo staat dat een omgevingsvergunning, voor het bouwen op een vermoeden 

van ernstig verontreinigde grond, pas in werking treedt nadat: 

− er is vastgesteld dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemveront-

reiniging; 

− het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan/BUS-melding; 

− er een melding is gedaan van een voornemen tot saneren. 
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Wet bodembescherming (Wbb) 

Als er sprake is van ernstige bodemverontreiniging dan gelden de regels van de Wet 

Bodembescherming. In de Wbb is een saneringsdoelstelling bepaald (het saneren 

naar de functie) en een saneringscriterium (wanneer moet er gesaneerd worden (bij 

zogenaamde “spoed- of risicolocaties”)). 

 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Het Besluit bodemkwaliteit geeft de lokale bevoegde gezagen de mogelijkheid om de 

bodemkwaliteit binnen hun gebied actief te gaan beheren binnen de gegeven kaders. 

Dit geeft onder andere ruimte voor nieuwe projecten op het gebied van natuur, wonen 

en industrie. Daarnaast worden de kwaliteit en de integriteit van belangrijke intermedi-

airs bij bodemactiviteiten beter geborgd. In het Besluit staan ook regels met betrekking 

tot het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. 

 

Lokaal bodembeleid 

De regels voor grondverzet volgen uit het Besluit bodemkwaliteit. 

 

In de gemeente Leiderdorp V1.04 is (met uitzondering van een klein deel van het ge-

meentelijk grondgebied buiten de ontwikkelingslocatie) het generieke beleid van 

kracht. Dat betekent dat toe te passen grond altijd aan twee eisen moet voldoen: 

− toe te passen grond moet beter of gelijk in kwaliteit zijn als de ontvangende bo-

dem - (op niveau van bodemkwaliteitsklasse) 

− toe te passen grond moet beter of gelijk in kwaliteit zijn als geldt voor de op betref-

fende plek geldende bodemfunctieklasse. 

 

De gemeente Leiderdorp beschikt over een bodemfunctieklassenkaart. Eventueel 

aanvullende regels worden opgenomen in de regionale bodembeheernota. 

 

Beoordeling 

Een fietspad betreft geen functie die onderzocht behoeft te worden in het kader van 

de ruimtelijke onderbouwing; er zullen geen mensen langdurig verblijven en er is geen 

contact met de bodem mogelijk door de aan te brengen asfaltlaag. Bij het uitvoeren 

van de werkzaamheden zijn de regels van het Bouwstoffenbesluit van kracht. Wan-

neer verontreiniging wordt aangetroffen dient dit op een verantwoorde wijze te worden 

afgevoerd. 

 

Conclusie 

Aangezien het de verwachting is dat de verblijftijd van mensen op de nieuwe bestem-

ming de twee uur niet zal overschrijden is het doen van bodemonderzoek vanuit het 

Besluit Indieningsvereisten niet noodzakelijk. 

4.2.4 Geur 

Wettelijk kader 

De Nederlandse emissie Richtlijn geeft de algemene eisen aan voor emissieconcen-

traties, die overeenkomen met de stand van zaken van emissiebeperking. Het doel 

van de NeR is ten eerste het harmoniseren van de milieuvergunningen met betrekking 

tot emissies naar de lucht, Ten tweede het verschaffen van informatie over de stand 

van zaken inzake de techniek op het gebied van emissiebeperking. De NeR is vastge-

steld door de gezamenlijke overheden, provincies, gemeenten en rijk.  
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Hierbij heeft de industrie een adviserende rol gehad. De NeR heeft geen formele wet-

telijke status, maar dient gebruikt te worden als richtlijn voor de vergunningverlening. 

Eventueel afwijken van de richtlijn is hierom mogelijk echter moet dit wel adequaat 

worden gemotiveerd. 

Beoordeling 

Bij geur van bedrijven gaat het om de geuruitstoot ’emissie’ van bedrijven die zich ver-

spreidt via de lucht en een geurbelasting veroorzaakt op de woon/ en leefomgeving. 

De NeR, de Nederlandse emissierichtlijn lucht, geeft algemene eisen aan emissiecon-

centraties, die overeenkomen met de stand van de techniek van emissiebeperking. 

Op grond van de beschikbare informatie kan geconcludeerd worden dat in de omge-

ving van het plangebied zich geen geur emitterende bedrijven bevinden die een nega-

tieve invloed hebben op de toekomstige functies in het projectgebied. Alleen de boer-

derij aan de Achthovenerweg ligt nabij. Een fietspad is echter geen geurgevoelige 

functie. 

 

Conclusie 

Vanuit de Nederlandse emissierichtlijn worden geen beperkingen opgelegd met be-

trekking tot de uitvoerbaarheid van het project. 

4.2.5 Geluid 

Wet- en regelgeving 

De mate waarin het geluid door het (spoor)wegverkeer en/of industrieterreinen met 

een wettelijke geluidzone, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluid-

hinder. De Wet geluidhinder stelt dat in principe de geluidbelasting op een geluidsge-

voelige bestemming niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde, dan wel een 

nader te bepalen hogere grenswaarde. Indien een bestemmingsplan (lees: besluit art. 

2.12, lid 1 onder a sub 3 Wabo als in onderhavig geval) nieuwe geluidsgevoelige func-

ties toestaat, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te ver-

richten naar de geluidbelasting ten gevolge van wegen en gezoneerde industrieterrei-

nen op een bepaalde afstand van de nieuwe geluidsgevoelige functie. 

Beoordeling 

Een fietsverbinding is geen geluidsgevoelig object. Daarnaast is de verbinding, met 

uitzondering van snorfietsen, e-bikes, e.d., gesloten voor motorvoertuigen. Bij de 

akoestisch beoordeling wordt de toename van de geluidshinder bepaald voor en na de 

aanleg van het nieuwe fietspad. In de huidige situatie rijden de snorfietsers over de 

Ruige Kade. In de toekomst zullen de snorfietsers rijden over het nieuwe fietspad, 

welke dichterbij de Achthovense molen en de boerderij aan de Achthovenerweg komt 

te liggen. Een fietspad heeft echter slechts een beperkte geluidproductie. Eerder on-

derzoek bevestigt dit
1
. Wanneer uitgegaan wordt van een intensiteit van 1.000 fietsers 

per dag, waarvan 6% bromfiets
2
, dan bedraagt de 48 dB contour 15 m tot de as van 

de weg. Deze contour betreft de maximale gevelwaarde die nieuwe geluidgevoelige 

functies mogen hebben als gevolg van wegverkeerslawaai.  

                                                      
1
 Akoestisch onderzoek fietsbrug bij Nigtevecht, SAB, 25 augustus 2014  

2
 www.wegen-wiki.nl/model-split 
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Blijft de (gecumuleerde) waarde daaronder, dan kan doorgaans ook geconcludeerd 

worden dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat wat betreft geluid. Binnen 

voornoemde afstand zijn geen geluidgevoelige functies aanwezig. 

 

Conclusie 

Er zijn gelet op bovenstaande geen belemmeringen voor de realisatie van een fiets-

pad nabij de Ruige Kade vanwege geluid. 

4.2.6 Luchtkwaliteit 

Beleid en Wet- en regelgeving 

Op 15 november 2007 is de nieuwe “Wet luchtkwaliteit” in werking getreden. Hiermee 

wordt de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen 

(hoofdstuk 5 titel 2) bedoeld. Deze wet vervangt het Besluit luchtkwaliteit uit 2005 en 

is een implementatie van de Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de vier dochter-

richtlijnen waarin onder andere grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming 

van mens en milieu zijn vastgesteld. 

Deze nieuwe wet- en regelgeving noemt “gevoelige bestemmingen” (zoals scholen en 

kinderdagverblijven) en maakt onderscheid tussen projecten die “in betekende mate” 

en “niet in betekende mate” (NIBM) leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Daarnaast moet de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging worden meegeno-

men in de afweging of er sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” en moet af-

gewogen worden of het aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde 

plaats te realiseren. 

 

Regionaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit 

In het Regionale Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit Zuid Holland zijn een aantal 

maatregelen ingebracht, die in regio Holland Rijnland worden uitgevoerd. Deze maat-

regelen zijn opgenomen in het NSL. De uitvoering van deze maatregelen wordt door 

Omgevingsdienst West-Holland gecoördineerd. 

 

Gemeentelijk beleid 

Op 15 januari 2008 is het luchtkwaliteitsplan 2007-2015 vastgesteld. Dit plan is de ac-

tualisatie van het luchtkwaliteitsplan 2003-2010. In het luchtkwaliteitsplan 2007-2015 

zijn de jaren 2010 en 2015 onderzocht. In 2010 en 2015 treden er naar verwachting 

geen overschrijdingen van de grenswaarden meer op. Op enkele locaties wordt maar 

net voldaan aan de wettelijke norm voor stikstofdioxide. In verband hiermee zijn aan-

vullende maatregelen voorgesteld. 

 

In de duurzaamheidsagenda 2012-2014 heeft de gemeente Bij het thema “Luchtkwali-

teit en geur” voor het aandachtsgebied wonen de doelstelling “Op plaatsen waar men-

sen wonen, sporten of anderszins langdurig verblijven is de concentratie van luchtver-

ontreinigende stoffen beduidend lager dan de wettelijke toe gestane grenswaarden”.  

Beoordeling 

De geplande aan te leggen fietsverbinding is gelegen in het buitengebied van Leider-

dorp. De gronden hebben, op dit moment, een overwegend agrarische bestemming. 

De nieuwe bestemming behoort niet tot de “gevoelige bestemmingen” (NIBM) zoals in 

de wet- en regelgeving is genoemd. Verder leidt de nieuwe bestemming “niet in bete-

kende mate” tot een verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving.  
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Om inzicht te geven in de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging als gevolg 

van het plan kunnen de concentraties uit de digitale monitoringstool, die behoort bij 

het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) worden gebruikt. Uit de 

monitoringstool 2013 blijkt dat de concentraties stikstofdioxide en fijn stof ter plaatse 

van de dichtst bijgelegen drukke doorgaande weg, de Acacialaan, 26,0 µg/m
3
 NO2 

(2015), 23,6 µg/m
3
 fijn stof PM10 (2015 zonder zeezoutaftrek) en 15,3 µg/m

3
 fijn stof 

PM2,5 bedragen en daarmee binnen de normen valt. De verwachting is dat door het 

schoner worden van de autotechniek de concentratie van met name stikstofdioxide in 

de lucht in de toekomst nog lager is. Hiermee wordt voldaan aan het gemeentelijk be-

leid. 

 

Conclusie 

Zodoende zijn er geen belemmeringen op het gebied van luchtkwaliteit. 

4.2.7 Externe Veiligheid 

Beleid en Wet- en regelgeving 

Externe veiligheid heef betrekking op het gebruik, de productie, de opslag en het 

transport van gevaarlijke stoffen. De overheid stelt grenzen aan de risico’s van inrich-

tingen met gevaarlijke stoffen. Deze grenzen zijn vertaald in een norm voor het 

plaatsgebonden risico
3
 (PR) en een oriëntatiewaarde en verantwoordingsplicht voor 

het groepsrisico
4
 (GR). Voor het plaatsgebonden risico zijn wettelijke grenswaarden 

vastgesteld. Hier mag niet van worden afgeweken. 

 

Regelgeving 

Plaatsgebonden risico 

Het PR kent een grenswaarde van 10
-6

. Binnen de PR 10
-6

 contour mogen geen 

kwetsbare objecten aanwezig zijn. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waar-

de als richtwaarde en in nieuwe situaties moet in beginsel ook aan deze waarde wor-

den voldaan.  

 

Verantwoordingsplicht groepsrisico 

Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting in situaties waarin 

zich een ramp met gevaarlijke stoffen voordoet. De verantwoordingsplicht is erop ge-

richt om een weloverwogen afweging te maken over de risico’s in relatie tot de (ruim-

telijke) ontwikkelingen in het plangebied.  

 

                                                      
3
  PR: Risico op een plaats buiten de inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar, dat een per-

soon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, verblijft overlijdt als 

rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting of bij de transport-as, 

waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (zie ook artikel 1, lid 1 onderdeel p van het Bevi). 
4
  GR: De cumulatieve kansen dat per jaar dat een groep van 10, 100 of 1000 personen over-

lijdt als rechtstreeks gevolg hun aanwezigheid in het invloedsgebied in het invloedsgebied 

van een inrichting of een transportas en een ongewoon voorval binnen die inrichting of bij 

een transportas, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (zie ook artikel 1, lid 1 onderdeel k 

van het Bevi). 
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Het groepsrisico wordt vergeleken met de oriëntatiewaarde: de kans op een ongeval 

met 10 dodelijke slachtoffers van 10
-5

 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 

dodelijke slachtoffers van 10
-7

 per jaar, en met de kans op 1000 of meer dodelijke 

slachtoffers van 10
-9

 per jaar. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico ligt voor het 

transport van gevaarlijke stoffen over de weg en via buisleidingen echter een factor 10 

lager dan voor inrichtingen.  

 

In de verantwoording van het groepsrisico worden onderwerpen behandeld die van 

belang zijn bij het maken van een afweging over het risico en de ruimtelijke situatie. 

Het groepsrisico wordt kwantitatief beoordeeld. Daarnaast komen ook planologische 

aspecten aan de orde en de mogelijkheden tot rampenbestrijding (zie ook Handreiking 

verantwoordingsplicht groepsrisico voor inrichtingen). 

 

Inrichtingen 

Het beleid voor inrichtingen is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi).  

 

Buisleidingen 

Voor buisleidingen geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Re-

geling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Behalve met het PR en het GR moet 

voor buisleidingen rekening worden gehouden met de belemmeringenstrook, dit is de 

strook van 5 meter aan weerszijden van de leidingen die moet worden vrijgehouden 

ten behoeve van onderhoud en werkzaamheden aan de buisleiding. Binnen de be-

lemmeringenstrook, mag niet gebouwd worden, tenzij met toestemming (via een ont-

heffing of een aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders. Werkzaamheden 

in deze strook mogen alleen worden uitgevoerd door of met instemming van de lei-

dingbeheerder. De ligging van de leidingen en de belemmeringenstrook moet op de 

bestemmingsplankaart worden vastgelegd.  

 

Vervoer over de weg 

Eind 2013 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) vastgesteld. In com-

binatie met het Basisnet is deze op 1 april 2015 in werking getreden. 

Bij de vaststelling van de veiligheidzones is rekening gehouden met een toename van 

het transport van gevaarlijke stoffen. Het Basisnet Weg geeft een gebruiksruimte aan 

de daarin opgenomen wegen. De veiligheidszone is zodanig gekozen dat rekening 

houdend met de gebruiksruimte het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer van 

gevaarlijke stoffen op de grens van de zone niet meer bedraagt dan 10
-6

 per jaar. 

Voor de situaties waarin de afstand ‘0’ is vermeld, betekent dit dat het plaatsgebonden 

risico vanwege dat vervoer op het midden van de weg niet meer mag bedragen dan 

10
-6

 per jaar. Binnen de veiligheidszone mogen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten worden gebouwd. Binnen het PAG van 30 meter mag slechts bij hoge uit-

zondering en met een goede motivatie gebouwd worden. 

 

Provinciaal Beleid 

De provincie Zuid Holland ambieert een veilig Zuid-Holland. In de provinciale struc-

tuurvisie (PSV) staat als provinciaal belang genoemd het ‘beschermen van grote 

groepen mensen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen’. De provincie wil voorko-

men dat risicovolle activiteiten gevestigd worden in de omgeving van grote groepen 

mensen of dat een nieuwe ontwikkeling gepland wordt binnen het invloedsgebied van 

een risicovolle activiteit.  
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Het is niet altijd te voorkomen dat dit soort functies gecombineerd worden en het 

groepsrisico toeneemt. In dat geval vraagt de provincie van de verantwoordelijke be-

stuurders dat zij een verantwoording groepsrisico schrijven: een heldere en transpa-

rante toelichting waarin zij uitleggen waarom deze ontwikkeling op deze locatie nood-

zakelijk is. Op basis van een verantwoording groepsrisico moet aannemelijk worden 

gemaakt dat op termijn in de eindsituatie wordt voldaan aan de oriëntatiewaarde. 

 

Bestuurlijk kader externe veiligheid Holland Rijnland 

In het Bestuurlijk kader is een beslismodel opgesteld op basis van zonering van het 

groepsrisicodiagram (het fN-diagram, f= kans op calamiteit, N=aantal slachtoffers ). 

Het model gaat uit van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Aan de zones in het 

diagram zijn verschillende handelswijzen gekoppeld. Als de groepsrisicocurve voor 

een bepaalde activiteit of ruimtelijke ontwikkeling in een bepaalde zone uitkomt, volgt 

uit het beslismodel onder welke voorwaarden de activiteit of de ruimtelijke ontwikke-

ling is toegestaan. 

 

Inventarisatie risicobronnen 

Hieronder is een uitsnede van de risicokaart opgenomen. Het plangebied wordt door-

kruist door een leiding waar onder hoge druk gas door wordt vervoerd. De uitwendige 

diameter bedraagt 12.76 inch en de werkdruk 40 bar. Over de A4 worden gevaarlijke 

stoffen vervoerd, echter gelet op de afstand tot het plangebied, ca. 710 m, kan deze 

buiten beschouwing worden gelaten. In de noordwesthoek zijn het HSL-centrum te 

zien en het LPG station. In het HSL-centrum is een bovengrondse tank aanwezig met 

propaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede risicokaart 
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Beoordeling  

 

LPG-tankstations 

Volgens de geldende omgevingsvergunningen voor milieu is de LPG-doorzet be-

grensd tot maximaal 1.500 m
3
/jaar. Op grond van het Besluit externe veiligheid gelden 

voor het LPG-tankstation de volgende risicocontouren voor het plaatsgebonden risico. 

 

Doorzet (m
3
) per 

jaar 
Afstand (m) 
vanaf vulpunt 

Afstand (m) vanaf onder-
gronds

 
of ingeterpt reser-

voir 

Afstand (m) van-
af afleverzuil 

≥ 1000 110 25 15 

Tabel 1: Plaatsgebonden risico PR=10
-6

 voor (planologisch) nieuwe situaties. 

 

Doorzet (m
3
) per 

jaar 
Afstand (m) 
vanaf vulpunt 

Afstand (m) vanaf onder-
gronds

 
of ingeterpt reser-

voir 

Afstand (m) van-
af afleverzuil 

≥ 1000 40 25 15 

Tabel 2: Plaatsgebonden risico PR=10
-6

 voor (planologisch) bestaande situaties. 

 

Binnen de afstanden zoals opgenomen in de tabellen 1 en 2 zijn geen (planologisch) 

bestaande beperkt kwetsbare bestemmingen aanwezig; dit plan maakt dit ook niet 

mogelijk. 

 

Groepsrisico 

Voor het groepsrisico geldt een invloedsgebied van 150 meter, gerekend vanaf het 

LPG-vulpunt, de LPG-afleverinstallatie en het LPG-reservoir. Het fietspad ligt niet bin-

nen het invloedsgebied van een LPG-tankstation en leidt daarmee niet tot een verho-

ging van het groepsrisico. 

 

Het vml. HSL-bezoekerscentrum ligt niet binnen een plaatsgebonden risicocontour 

PR=10
-6

. Het PR=10
-6

 leidt niet tot beperkingen voor het plan. Ook een invloedsgebied 

is niet aanwezig. 

 

Buisleiding 

De aardgasleiding heeft een 100% letaliteitgebied van 70 meter en een 1% letaliteits-

gebied van 140 m. Dit is gelijk aan het invloedsgebied. 

 

Binnen het 100%-letaliteitsgebied van een buisleiding zal iedereen komen te overlij-

den als gevolg van een maatgevende calamiteit met deze leiding. Het plangebied ligt 

binnen het 100% letaliteitsgebied en binnen het 1%-letaliteitsgebied van de bovenbe-

doelde leiding.  

 

Een fietspad is echter geen kwetsbaar of beperkt object. Zodoende kan een nadere 

beschouwing achterwege blijven.  

 

Conclusie 

Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp acht het groepsrisico 

gelet op bovenstaande aanvaardbaar. 
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4.3 Omgevingsfactoren 

4.3.1 Flora en fauna 

Soortenbescherming 

Op 01 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Doel van deze wet is 

de bescherming van plant- en diersoorten. Tegelijkertijd vormt deze wet de implemen-

tatie van Europese en internationale verplichtingen (Habitat- en Vogelrichtlijn, Verdrag 

van Bern). De wet vervangt diverse wetten die voorheen betrekking hadden op de be-

scherming van dier- en plantsoorten (de Vogelwet, de Jachtwet, de Wet bedreigde 

uitheemse dier- en plantensoorten, de Nuttige dierenwet 1914 en het soortenbe-

schermingsonderdeel van de Natuurbeschermingswet) en vormt samen met de Na-

tuurbeschermingswet 1998 het belangrijkste juridische kader voor de bescherming 

van de natuur. Uitgangspunt van de Flora- en faunawet is het “nee, tenzij”-principe. 

 

De Flora- en Faunawet gaat over soortenbescherming en bevat onder meer verbods-

bepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van bescherm-

de dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- 

en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen “licht” en “zwaar” 

beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud dan wel van 

ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, gelden voor sommige, met name genoemde 

soorten, de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet niet. Er is dan sprake van 

ontheffing op grond van de wet. Aan deze ontheffing zijn geen aanvullende voorwaar-

den verbonden. 

 

Wel geldt dat in alle gevallen de zorgplicht voor de instandhouding en bescherming 

van natuurwaarden in acht moet worden genomen. Deze zorgplicht houdt in dat de ini-

tiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan beschermde soorten te 

voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voor zover ontheffing niet van toepassing 

is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van 

het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor de zwaar be-

schermde soorten wordt deze ontheffing slechts verleend, indien:  

− Geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de 

soort; 

− Er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- 

en bosbouw, bestendig gebruik en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling); 

− Er geen alternatief is. 

 

Bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen, waaronder het bestemmingsplan (lees: 

besluit art. 2.12, lid 1 onder a sub 3 Wabo als in onderhavig geval), moet worden on-

derzocht of deze wet de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staat. In 

het uiterste geval behoort verlening van ontheffing niet tot de mogelijkheden. In dat 

geval zal bij de ruimtelijke besluitvorming moeten worden geconcludeerd dat de voor-

genomen ingreep geen doorgang zal kunnen vinden. 

 

Er is gelet hierop onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van de vaste rust- of ver-

blijfplaats van strikt beschermde plant- of diersoorten
5
. 

                                                      
5
 Natuurtoets ten behoeve van een nieuw voetpad langs de Ruigekade te Leiderdorp, An-

teagroup, 2015 
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Kort samengevat geldt dat in het zoekgebied één beschermde soort is aangetroffen 

die (naast het voorkomen van broedvogels) de voorgenomen realisatie van het voet-

pad kan beïnvloeden. In het plangebied is de kleine modderkruiper (Tabel 2-soort) 

aangetroffen. Indien werkzaamheden ten behoeve van het fietspad plaatsvinden aan 

de watergangen dient rekening gehouden te worden met deze soort. Dit kan door bij 

aanleg tijdens de winterperiode de kleine modderkruiperpopulatie te sparen door het 

mijden van diepere delen en/of wanneer de natuurvriendelijke oevers in het droge 

worden aangelegd. Er hoeft dan geen overtreding van de Flora en faunawet te zijn; er 

is dus geen ontheffing nodig. Bij de ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor de kleine 

modderkruiper een vrijstelling, mits de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis 

van een door de minister van EZ goedgekeurde Gedragscode. De gemeente zal uit-

voerder verplichten deze Gedragscode te volgen.  

 

Daarnaast dient in verband met de mogelijke aanwezigheid van zwaar beschermde 

vleermuissoorten in het plangebied en directe omgeving, lichtuitstraling na zonson-

dergang te worden voorkomen (zowel tijdens de werkzaamheden als in de toekomsti-

ge situatie). Hier wordt aan voldaan; er komt geen verlichting langs het fietspad. 

 

Algemene broedvogels 

Bij de realisatie van het pad dient rekening gehouden te worden met het voorkomen 

van broedvogels. Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn be-

schermd onder de Flora- en faunawet. Het plangebied en de graslanden in de directe 

omgeving vervullen een belangrijke functie voor (broed)vogels en deze zijn hier dan 

ook in grote getale aanwezig. Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig 

rekening worden gehouden door de werkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd 

(globaal halverwege maart tot en met juli). Op deze wijze worden de broedvogels naar 

alle waarschijnlijkheid niet verstoord en zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en 

faunawet aan de orde. De werkzaamheden zullen plaatsvinden buiten het broedsei-

zoen. 

 

Gebiedsbescherming 

Effecten Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische hoofdstructuur) en 

Belangrijk weidevogelgebied 

Het plangebied kruist op een bepaald punt een Ecologische verbindingszone (EVS). 

Daarnaast valt het plangebied grotendeels in een belangrijk weidevogelgebied. In het 

kader van de NNN (waaronder de EVZ valt) en het belangrijke weidevogelgebied is 

als gevolg van de realisatie van het fietspad, naast ruimtebeslag, mogelijk sprake van 

negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van beide gebieden. Als 

negatieve effecten optreden op deze gebieden is compensatie noodzakelijk. Om 

daarnaast het project door te laten gaan dienen eerst alternatieven onderzocht te 

worden (bijvoorbeeld het pad buiten de EVZ laten lopen zodat er geen ruimtebeslag 

meer optreedt) en dient afgewogen te worden of sprake is van groot openbaar belang.  

 

De doorkruising van de EVZ betreft een minimale. Het (potentiële) functioneren van 

de EVZ wordt niet wezenlijk aangetast door de doorkruising. Er is derhalve geen com-

pensatie nodig.  
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Voor het belangrijke weidevogelgebied geldt dat er ruimtebeslag plaatsvindt als ge-

volg van de aanleg van het fietspad en de inrichting van het plangebied. De belang-

rijkste bescherming van weidevogelgebieden wordt niet via de Verordening Ruimte 

geregeld, maar is vormgegeven en uitgewerkt in de (recent) herziene provinciale be-

leidsregel 'Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland (Provincie 

Zuid-Holland, 2013). In de beleidsregel is aangegeven hoe het provinciale compensa-

tiebeleid ten aanzien van natuur, recreatie en landschap moet worden uitgevoerd.  

 

De ligging van het pad in het belangrijke weidevogelgebied zal, naast ruimtebeslag, 

ook zorgen voor verstoring (als gevolg van de aanleg en de gebruikers). Echter is de 

verwachting dat de verstoring op vogels tijdens de gebruikersfase gering zal zijn. Om-

dat de fietser zich relatief snel en geruisloos verplaatst, is te verwachten dat de versto-

ring zeer beperkt zal zijn, en in ieder geval minder zal zijn dan door wandelaars of 

gemotoriseerd verkeer. Immers, de verstoring duurt minder lang en de voorspelbaar-

heid van het gedrag van de fietser is groot, namelijk rechtdoor zonder te stoppen. 

Mogelijk rondom de locatie waar een picknickgelegenheid wordt aangeboden, zal de 

verstoring iets groter zijn; dit is echter naar verhouding te verwaarlozen aangezien de 

mensen voornamelijk rond de picknickplaats zullen blijven (Krijgsveld et al., 2008). 

Door de ligging van het fietspad tussen watergangen wordt de verstoring met eventu-

eel (niet-)aangelijnde honden beperkt tot het plangebied van het fietspad. 

Ondanks dat de verstoring van fietsers beperkt zal zijn, geldt er voor de gehele lengte 

van het fietspad (en de directe omgeving) een compensatieplicht als gevolg van het 

ruimtebeslag en het hierdoor ongeschikt worden van het plangebied voor broedvo-

gels. Aangezien (broed)vogels een verstoringsafstand hebben zal niet direct naast het 

pad gebroed worden. Derhalve zal ook voor het omliggende gebied van het fietspad  

gecompenseerd moeten worden. 

 

Er worden t.b.v. de compensatie natuurvriendelijke oevers gerealiseerd en natte na-

tuur (watercompensatie - zie navolgende paragraaf).  

 

Er wordt in totaal 15.530 m
2
 natte natuur gerealiseerd. Daarnaast komt er een natuur-

vriendelijke oever van 402 m met een oppervlakte van 7.106 m
2
 onder water en 7.106 

m
2
 boven water. Verder komt er een oppervlakte nieuwe waterpartijen van 2.802 m

2
 

bij en nieuw te graven sloten met een lengte van 327 m. Verder wordt de hoofwater-

gang met 1.5 m verbreed over 598 m. De oppervlakte hiervan bedraagt 887 m
2
. De te 

realiseren natuur compenseert het verlies aan weidevogelleefgebied (water/natte na-

tuur wordt hierbij niet beschouwd aangezien dit voor weidevogels geen positief effect 

heeft).  

 

Effecten Natura 2000 

Uit de bureaustudie blijkt dat binnen drie kilometer afstand van het plangebied geen 

Natura 2000- gebied ligt. Vanwege de afstand worden geen effecten op het Natura 

2000-gebied (o.a. 'De Wilck') verwacht. Zoals aangegeven hiervoor, heeft de ruimtelij-

ke ontwikkeling beperkte invloed, eventueel op de directe omgeving van het plange-

bied. Op basis van de afstand en de beperkte invloed zijn er geen negatieve effecten 

op het Natura 2000-gebied. Een nader onderzoek (Voortoets) vanuit de Natuurbe-

schermingswet 1998 is niet aan de orde. 
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Conclusie 

Het aspect flora en fauna werpt geen belemmeringen op voor uitvoering van het plan. 

Wel dienen de werkzaamheden plaats te vinden buiten het broedseizoen en vinden 

deze ook plaats buiten het broedseizoen. Opgemerkt wordt dat ook dan geen sprake 

mag zijn van aantasting van broedende vogels. Tevens dient uitvoerder de Gedrags-

code v.w.b. de kleine modderkruiper te volgen, zodat ontheffing van de Flora- en fau-

nawet niet nodig is (er is dan geen sprake van overtreding van de wet). In veel situa-

ties kan door het vooraf treffen van mitigerende maatregelen een overtreding worden 

voorkomen en is een ontheffing niet nodig. De maatregelen moeten van dien aard zijn 

dat de functionaliteit van voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen behouden 

blijft. Hierbij moet, naast de plek waar de eieren zijn afgezet of waar de ongunstige 

periode wordt doorgebracht, ook gedacht worden aan geschikt gebied om te foerage-

ren en voldoende bedekking voor schuilmogelijkheden. Essentieel is dat de getroffen 

mitigatie moet functioneren of met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal 

functioneren, voordat het oorspronkelijke onderdeel van het leefgebied wordt aange-

tast. Ook moet er voldoende invulling aan de zorgplicht worden gegeven. Hiertoe zal 

uitvoerder een werkprotocol (laten) opstellen; de gemeente zal dit uitvoerder verplich-

ten. 

4.3.2 Water 

Inleiding 

In het kader van het verkrijgen van een duurzaam watersysteem hebben Rijk, provin-

cies, gemeenten en waterschappen in 2001 de Startovereenkomst waterbeleid 21
e
 

eeuw (WB’21) ondertekend. Onderdeel van het nieuwe waterbeleid is de “watertoets”: 

de check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het watersysteem.  

 

Beleid 

Rijksbeleid 

Water heeft invloed op de ruimtelijke ordening. Het kabinetsstandpunt “Waterbeleid in 

de 21e eeuw” (WB21) geeft aan dat bij nieuwe ruimtelijke besluiten water voortaan 

expliciet in beeld moet worden gebracht. Daarom dient een bestemmingsplan (alsook 

een besluit art. 2.12, lid 1 onder a sub 3 Wabo als in onderhavig geval) een volledig 

uitgebouwde waterparagraaf te hebben. Zo’n paragraaf bevat de “watertoets”. Het 

doel van het uitvoeren van deze toets is te waarborgen dat de waterhuishoudkundige 

doelstellingen bij de planvorming expliciet en op een evenwichtige wijze in de be-

schouwing worden genomen.  

 

Waterbeleid in de 21e eeuw (WB21) 

Het huidige systeem van waterbeheer kent vele mogelijkheden tot afwenteling. Te 

vaak leggen burgers en overheden hun problemen op het bord van een ander. De 

commissie meent dat het uitgangspunt “niet afwentelen” moet gelden voor het water-

systeem zelf, voor de bestuurlijke verantwoordelijkheden en voor de kosten. 

 

Om veiligheid te creëren en schade door wateroverlast en door droogte te voorkomen, 

kiest de Commissie voor een drietrapsstrategie bij de keuze van maatregelen.  
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De drietrapsstrategie krijgt een verplichtend karakter voor alle overheden: 

1. Overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms vasthouden in de bodem en opper-

vlakte water; 

2. Zonodig water tijdelijk bergen in retentiegebieden langs de waterlopen waarvoor 

ruimte moet worden gecreëerd; 

3. Pas als 1 en 2 te weinig opleveren, water afvoeren naar elders of, als dat niet kan, 

het water bij extreme omstandigheden gecontroleerd opvangen in daarvoor aan-

gewezen gebieden; 

 

Bij het waterbeheer in de stad zelf wordt steeds meer gewerkt volgens het principe 

van geen afwenteling. Dit gebeurt met het bergen en infiltreren van water binnen het 

stedelijk gebied. Dit waterneutraal bouwen komt echter hoofdzakelijk voor in nieuwe 

stedelijke uitbreidingen. In het stedelijk gebied moeten ook maatregelen worden ge-

troffen om het water langer vast te houden en minder snel af te voeren naar elders 

(lokale berging, vasthouden bij de bron). Om problemen niet af te wentelen op de om-

geving is voldoende bergingscapaciteit nodig in het oppervlaktewatersysteem binnen 

de stad in combinatie met infiltratie in de bodem.  

 

Provinciaal beleid 

De provincie Zuid-Holland heeft het rijksbeleid overgenomen in de herziening van de 

Nota Planbeoordeling. Een bestemmingsplan (lees: besluit art. 2.12, lid 1 onder a sub 

3 Wabo als in onderhavig geval) zal inzicht moeten geven in aspecten als veiligheid 

en waterbeheer, de huidige situatie, de volgens het waterbeleid gewenste ontwikke-

lingen, de wijze waarop in het ruimtelijk beleid hiermee rekening wordt gehouden, de 

wijze waarop dit is vertaald naar verbeelding (plankaart) en planregels en het overleg 

met de waterbeheerders. 

 

Beleid hoogheemraadschap 

Waterbeheerplan 2010-2015 

Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van 

toepassing zijn. In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende 

planperiode zijn en welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen. Het 

nieuwe WBP legt meer dan voorheen accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn 

veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Wat betreft veilig-

heid is cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat 

rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft 

voldoende water gaat het erom het complete watersysteem goed in te richten, goed te 

beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem op orde 

en toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering. Immers, 

de verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en heviger bui-

en, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het Waterbeheerplan sor-

teert voor op deze ontwikkelingen. 

Het Waterbeheerplan 2010-2015 van Rijnland is te vinden op de website: 

http://www.rijnland.net/wat_doet_rijnland/waterbeheerplan. 

 

Keur 2015 en Uitvoeringsregels  

Per 1 juli 2015 is een nieuwe Keur in werking getreden. Tevens zijn er uitvoeringsre-

gels vastgesteld. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de totstandkoming van de Wa-

terwet en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. 

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

http://www.rijnland.net/wat_doet_rijnland/waterbeheerplan
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en het infiltreren van water in de bodem. De "Keur en Beleidsregels" maken het moge-

lijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en kwan-

titeitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de waterbeheerder 

met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor: 

1. Waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden); 

2. Watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken); 

3. Andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen).  

De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de boven-

genoemde waterstaatswerken.  

Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen 

uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een Watervergun-

ning op grond van de Keur. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via vergun-

ningverlening en handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. Nieuw 

in de Keur ten opzichte van de Keur uit 2009 is de zorgplicht en het ja, tenzij principe. 

Een zorgplicht  

Voor eenvoudige werkzaamheden met weinig risico geldt een zorgplicht. Een initia-

tiefnemer mag zelf weten hoe hij handelt, zolang dit maar zorgvuldig is. Een initiatief-

nemer mag geen probleem voor het watersysteem veroorzaken. Geen belemmering in 

doorstroming, geen problemen in waterberging, geen verslechtering waterkwaliteit. 

Wanneer zich toch een probleem voordoet, moet een initiatiefnemer ervoor zorgen dat 

het probleem wordt opgelost en de gevolgen worden beperkt. Wanneer een initiatief-

nemer geen probleem voor het watersysteem veroorzaakt kan hij er van uitgaan dat 

hij zorgvuldig handelt.  

 

Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan voorwaarden voor allerlei werk-

zaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. De Uitvoe-

ringsregels kan een zorgplicht, een Algemene regel en een Beleidsregel bevatten.  

De zorgplicht geldt voor eenvoudige werkzaamheden met weinig risico.  

In de Algemene regel staan voorwaarden voor activiteiten met een beperkt risico.  

In de Beleidsregel staan voorwaarden voor activiteiten met een groter risico.  

 

De Keur en de uitvoeringsregels zijn te vinden op https://www.rijnland.net/regels/keur-

en-uitvoeringsregels. 

 

Voorkeursvolgorde voor Afvalwater en zorgplicht behandeling Hemelwater 

Rijnland geeft de voorkeur aan het scheiden van hemelwater en afvalwater, mits het 

doelmatig is. Wij volgen hierbij de voorkeursvolgorde (rijksbeleid), waarbij voorop staat 

het voorkomen van het ontstaan van afvalwater, als er afvalwater is het zoveel moge-

lijk beperken van verontreiniging en waar mogelijk afvalwaterstromen worden ge-

scheiden. De gemeente kan gebruik maken van deze voorkeursvolgorde bij de tot-

standkoming van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Deze voorkeursvolgorde is 

echter geen dogma. De uiteindelijke afweging zal lokaal moeten worden gemaakt, 

waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal staat. Rijnland streeft naar samen-

werking in de afvalwaterketen en wil hierover graag adviseren. 

 

Naast een voorkeursvolgorde voor afvalwater geldt voor de behandeling van hemel-

water de zorgplicht. Rijnland geeft daarbij de voorkeur aan brongerichte maatregelen 
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boven 'end-of-pipe' maatregelen. Het te lozen hemelwater mag geen significante ver-

slechtering van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater veroorzaken. 

Voorbeelden om dit te bereiken zijn duurzaam bouwen, infiltratie, het toepassen van 

berm- of bodempassage en (straat)kolken met extra zand-slibvang of zakputten. Als 

ondanks de zorgplicht en de preventieve maatregelen het te lozen hemelwater naar 

verwachting een aanmerkelijk negatief effect heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit, 

kan in overleg tussen gemeente en waterschap gekozen worden voor aanvullende 

voorzieningen, een verbeterd gescheiden stelsel of – als laatste keus – aansluiten op 

het gemengde stelsel.  

 

Het Hoogheemraadschap heeft beleidsregels op het gebied van dempingen en com-

pensatie verhard oppervlak. Deze beleidsregels houden in dat: 

 het gedempte wateroppervlak volledig moet worden gecompenseerd; 

 bij een toename van het verhard oppervlak tussen 500 m² en 10.000 m² moet 

15% van het toegenomen verhard oppervlak worden gecompenseerd als open 

water (de zogenaamde 15% regel).  

De compensatie geschiedt bij voorkeur in hetzelfde peilgebied. Indien dat (fysiek) niet 

mogelijk is dan is compensatie in een peilgebied binnen hetzelfde bemalingsgebied 

mogelijk, zulks in overleg met Rijnland. 

 

Waterplan Leiderdorp (2011) 

In het Waterplan van de gemeente Leiderdorp 2011-2015 is de algemene visie van 

Leiderdorp “Leiderdorp, kloppend hart tussen stad en land” doorvertaald naar water. 

Dit heeft geleid tot de volgende doelstellingen: 

− water als verbindend element gebruiken om de samenhang en identiteit van de 

verschillende wijken in Leiderdorp te versterken; 

− het woon- en leefklimaat voor mens en dier versterken door de waterkwaliteit op 

alle fronten te versterken en de recreatieve functies van water optimaal te benut-

ten; 

− intensieve regionale samenwerking op het gebied van water met Rijnland en de 

regiogemeenten; 

− de bewoners gericht van informatie over (grond)water voorzien, gevraagd en on-

gevraagd (loketfunctie). 

Bij deze doelstellingen zijn vijf aansprekende iconen geformuleerd.  

 

In het Waterplan van de gemeente Leiderdorp 2011-2015 is de algemene visie van 

Leiderdorp “Leiderdorp, kloppend hart tussen stad en land” doorvertaald naar water. 

Dit heeft geleid tot de volgende doelstellingen:  

 water als verbindend element gebruiken om de samenhang en identiteit van de 

verschillende wijken in Leiderdorp te versterken;  

 het woon- en leefklimaat voor mens en dier versterken door de waterkwaliteit op 

alle fronten te versterken en de recreatieve functies van water optimaal te benut-

ten;  

 intensieve regionale samenwerking op het gebied van water met Rijnland en de 

regiogemeenten;  

 de bewoners gericht van informatie over (grond)water voorzien, gevraagd en on-

gevraagd (loketfunctie).  
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Beoordeling 

 

Waterkwaliteit  

Uit metingen blijkt dat de huidige kwaliteit van het boezemwater en het polderwater 

binnen en in de omgeving van het plangebied matig tot redelijk is. De concentratie aan 

nutriënten in het boezemwater is groter dan de MTR (Maximaal Toelaatbaar Risiconi-

veau)-norm. Bij het inlaten van boezemwater in de polders heeft dit een negatieve in-

vloed op de kwaliteit van het polderwater.  

 

Watercompensatie 

Aangezien de verharding toeneemt en een watergang deels wordt gedempt, is op ba-

sis van de beleidsregels van het Hoogheemraadschap van Rijnland compensatie no-

dig. Het fietspad wordt 2.475 m lang en 3 m breed. In totaal komt er dus 7.425 m
2
 

verharding bij. Er dient derhalve 7.425*0.15=1113.75 m
2
 open water te worden gerea-

liseerd (in hetzelfde peilvak). 

 

Bij de verdere uitwerking van het ontwerp zijn deze randvoorwaarden en uitgangspun-

ten van belang. 

− Het peil van het oppervlaktewater mag niet gewijzigd worden; 

− Het pad en eventuele fundering moet buiten het profiel van een kering blijven, 

conform de legger; 

− De hoogte van een kering mag niet negatief worden beïnvloed; 

− Nieuwe overige wateroppervlakken dienen een minimale waterdiepte van 0,50 m 

te hebben; 

− De oevers dienen een talud van minimaal 1:3 te hebben; 

− Beschoeiing zijn in principe niet toegestaan; 

− Langs de oevers dient een onderhoudstrook aanwezig te zijn van minimaal 2,00 

m; 

− Eventuele nieuwe watergangen dienen in verbinding te staan met overig water; 

− Het water dat op het pad valt wordt gezien als schoon en mag vrij afstromen naar 

oppervlaktewater (indien geen uitlogbare bouwmaterialen gebruikt worden); 

− Er mogen geen uitloogbare bouwmaterialen gebruikt worden voor de constructie 

van het voetpad. 

 

Het fietspad wordt ingericht als hierboven beschreven. De oevers worden natuur-

vriendelijk ingericht en volgens de uitgangspunten als hierboven beschreven. 

 

Zoals aangegeven wordt nieuw water gerealiseerd als onderdeel van de natuur-, wa-

ter- en recreatieopgave in de Achthovenerpolder. Er komt een natuurvriendelijke oe-

ver wordt 402 m en heeft een oppervlakte van 7.106 m
2
 onder water en 7.106 m

2
 bo-

ven water. Verder komt er een oppervlakte nieuwe waterpartijen van 2.802 m
2
 bij en 

nieuw te graven sloten van 327 m. Verder wordt de hoofwatergang met 1.5 m ver-

breed over 598 m. De oppervlakte bedraagt 887 m
2
. Hiermee wordt de wateropgave 

van Rijnland gerealiseerd. De gemeente Leiderdorp is zelf verantwoordelijk voor uit-

voering van de watercompensatie. Daarmee is de uitvoering voldoende geborgd. 

 

Conclusie 

Het initiatief voldoet gelet op bovenstaande aan het beleid van het Hoogheemraad-

schap van Rijnland. 
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4.3.3 Archeologie 

Wettelijk kader 

Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag voor de bescherming 

van het archeologisch erfgoed ondertekend. Het Nederlandse parlement heeft dit ver-

drag van Malta in 1998 goedgekeurd. Het verdrag ziet toe op de bescherming van het 

Europees archeologisch erfgoed. Inmiddels is de Wet op de archeologische monu-

mentzorg van kracht (zie hierna). Een belangrijk uitgangspunt van het verdrag, en de 

nieuwe wet, is dat het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in de bodem (“in situ”) 

bewaard blijft. Alleen als het ongestoord bewaard blijven van de archeologische res-

ten in de bodem niet mogelijk is, moet de in de bodem aanwezige informatie door 

middel van opgravingen worden veiliggesteld.  

 

Een belangrijk uitgangspunt van het verdrag is de integratie van archeologie en ruim-

telijke ordening. In de wet is onder meer opgenomen dat de gemeenteraad bij het op-

stellen van bestemmingsplannen (lees: besluit art. 2.12, lid 1 onder a sub 3 Wabo als 

in onderhavig geval) rekening houdt met de in de grond aanwezige dan wel te ver-

wachten monumenten. Voor zover deze verplichting voor de gemeente leidt tot kosten 

als gevolg van het doen van opgravingen, kunnen deze kosten worden verhaald op 

degenen ten behoeve van wie medewerking wordt verleend (“de-veroorzaker-

betaalt”).  

 

Van de aanvrager van een aanlegvergunning, een reguliere bouwvergunning, onthef-

fingsbesluit of bestemmingsplanherziening wordt verlangd dat hij/zij een rapport over-

legt, waarin de archeologische waarde van het terrein dat volgens de aanvraag wordt 

verstoord, wordt vastgesteld en waarin duidelijk wordt gemaakt wat de gevolgen van 

de geplande bodemingreep zullen zijn voor het eventueel aanwezige bodemarchief. 

Dit advies dient te worden opgesteld door een gecertificeerd archeologisch bureau. 

Dat bureau dient zich te conformeren aan de Kwaliteitsnorm Archeologie (KNA). De 

aanvrager mag daarvoor zelf een keuze maken uit de erkende marktpartijen.  

 

Conform het veroorzakerprincipe zijn de kosten voor de bodemverstoorder c.q. aan-

vrager van vergunning, ontheffingsbesluit of bestemmingsplanherziening. In zijn al-

gemeenheid geldt dat het bevoegd gezag bepaalt of met het rapport voldoende infor-

matie is verzameld om een afgewogen oordeel te nemen over het vervolgtraject. Dit 

oordeel kan zijn dat geen verder onderzoek nodig is (vergunning kan worden ver-

leend), behoud van archeologische waarde in situ (geen vergunning of aanpassing 

van het bouwplan) of verder onderzoek middels proefsleuven/boringen en/of opgra-

ving. 

 

Archeologische waarden- en verwachtingskaart Leiderdorp (2008) 

In 2008 heeft Leiderdorp een archeologische waarden- en verwachtingskaart  

opgesteld met bijbehorende toelichting. Op deze kaarten zijn de tot nu toe bekende 

archeologische waarden en verwachtingen van de gemeente weergegeven. In het 

plangebied zijn zowel terreinen met een hoge trefkans, een middelhoge trefkans, als 

een lage trefkans aanwezig. Afhankelijk van de hoogte van de trefkans, dient vanaf 

een bepaalde oppervlakte en diepte archeologisch onderzoek verricht te worden. 
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De terreinen met een hoge trefkans geven het gebied weer langs de Oude Rijn en op 

de stroomgordels en kreekruggen. Hier was bewoning mogelijk vanaf het neolithicum 

(3400-2000 v. Chr).  

 

De gebieden met een middelhoge en lage trefkans op archeologische waarden bevin-

den zich vooral in de polder. In de loop van de Late Middeleeuwen wordt het gebied 

achter de Oude Rijn ontgonnen. Hoewel het gebied in de perioden daarvoor vrij nat 

moet zijn geweest, zijn er aanwijzingen dat ook hier bewoning heeft plaatsgevonden 

vanaf de IJzertijd (800 - 15 v.Chr). Tijdens het afkleien in de naastgelegen Munnikken- 

en Doespolder zijn namelijk wegen (palenpad) en bewoningsresten aangetroffen 

langs restgeulen. De Achthovenerpolder is vanaf circa 1.440 na Chr. bekend. Door de 

ontginning, afkleiing en inklinking bestaat de kans dat het bovenste gedeelte van de 

oorspronkelijke bodem niet meer aanwezig is. Archeologische resten bevinden zich 

naar verwachting vooral in de diepere ondergrond ter plaatse van bijvoorbeeld een 

fossiele stroomgordel of langs een restgeul. Daarnaast kunnen vondsten worden aan-

getroffen die van elders afkomstig zijn en door middel van bijvoorbeeld demping of 

bemesting op het land terecht zijn gekomen. 

 

Voor terreinen met een middelhoge trefkans geldt dat bij ingrepen die groter zijn dan 

100 m
2
, bij bodemingrepen dieper dan 30 cm, archeologisch onderzoek verplicht is. 

Bij terreinen met een hoge trefkans ligt de oppervlakte op 30 m
2
. 

De ondergrens voor het verrichten van archeologisch onderzoek wordt dus niet over-

schreden. Echter, voor de aan te leggen waterpartijen en natuurvriendelijke oevers 

zijn wel grondroerende werkzaamheden dieper dan 30cm nodig. Bovendien is het ge-

bied is immers op veel plaatsen afgekleid waardoor archeologische resten die ooit re-

latief diep in de ondergrond lagen, nu bijna direct onder maaiveld aanwezig kunnen 

zijn. Indien bij de aanleg van het fietspad archeologische resten naar boven komen 

zou dit de aanleg kunnen stilleggen en vertragen.  
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Om die reden is archeologisch bureau- en inventariserend booronderzoek verricht, 

waarbij het fietspad tevens is betrokken. Het onderzoek is als bijlage toegevoegd aan 

deze ruimtelijke onderbouwing
6
. 

 

Op basis van literatuur en reeds verricht archeologisch onderzoek in de omgeving 

wordt een archeologische verwachting. 

 

Paleolithicum en Mesolithicum 

Er zijn geen paleolithische of mesolithische resten in Leiderdorp gevonden. Een voor 

de hand liggende verklaring hiervoor is dat de geologische lagen uit deze periode zeer 

diep liggen, circa 8-16 m –NAP. Ze zijn begraven onder latere lagen met veen, rivier-

afzettingen en zeeklei. De archeologische verwachting voor deze perioden is dan ook 

laag. 

 

Neolithicum en Bronstijd 

Vondsten uit de periode Neolithicum tot en met de Bronstijd zijn schaars in Leider-

dorp. Er zijn wel aanwijzingen voor menselijke activiteiten, maar dan gaat het om 

vondsten die niet in hun oorspronkelijke context teruggevonden zijn. De uitgegraven 

grond was afkomstig van afkleiwerkzaamheden in de kleirijke polders in het buitenge-

bied. In dit specifieke geval was de grond tot op een diepte van circa 1 m onder maai-

veld afgegraven. Volgens het geologische en bodemkundige kaartmateriaal komen in 

de ondergrond tot die diepte geen afzettingen voor, die dateren uit het Laat- 

Neolithicum, waaruit moet worden opgemaakt dat de vondsten niet in primaire 

positie zijn aangetroffen. Op het Leiderdorps grondgebied zijn neolithische en brons-

tijdsites niet bekend, maar dat betekent niet dat die niet aangetroffen kunnen worden. 

De kans op het aantreffen van sites uit het Neolithicum en de Bronstijd is afhankelijk 

van enkele voorwaarden:  

 Er moeten mariene afzettingen in de ondergrond aanwezig zijn die zijn afgezet in 

een milieu dat niet continue onder water stond, zodat bewoning in bepaalde peri-

odes mogelijk was; 

 Het Oude Rijnsysteem heeft de oudere mariene afzettingen niet opgeruimd 

(met name de hoofdgeul zorgt voor erosie); 

 Antropogene ingrepen hebben niet of slechts zeer lokaal plaatsgevonden. 

 

De kans op het aantreffen van een neolithische (of een Bronstijd-) vindplaats is het 

grootst buiten de invloedssfeer van het stroomgebied van de Oude Rijn enerzijds en 

het Hollands veengebied anderzijds. Voor Leiderdorp geldt dat de hoogste verwach-

ting voor deze perioden in onder andere in het huidige plangebied ligt. De archeolo-

gische verwachting voor deze perioden is middelhoog. 

 

IJzertijd 

Vanaf de IJzertijd (800-12 voor Chr.) is Leiderdorp een gebied geworden waar het 

goed wonen is. Met name de eerste 500 jaar is een periode van relatieve 

rust. Grote delen van het land komen droog te liggen. De bewoning op de oevers van 

de Rijn bij Leiden en Leiderdorp neemt dan ook aanzienlijk toe. Toch betreft het hier 

nog steeds nederzettingen van enkele boerderijen.  

                                                      
6
 Archeologisch bureau- en inventariserend booronderzoek Polder Achthoven, ge-

meente Leiderdorp, Diachron, 2015 
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Op de hogere delen (naast de oevers van de Rijn ook crevasseruggen en getijde-

kreekruggen) bouwen de lokale boeren hun huizen. 

 

Romeinse tijd 

Rond 50 na Chr. is in Nederland de limes geïnstalleerd als verdedigde 

noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze limes bestaat dan uit een reeks legerplaat-

sen (castella) op de zuidoever van de Rijn. Leiderdorp ligt direct aan de overzijde van 

de Oude Rijn ten opzichte van castellum Matilo (in de huidige Vinex-locatie Room-

burg). Op tal van plaatsen binnen de gemeentegrenzen zijn bewoningssporen uit de 

Romeinse periode ontdekt (vindplaats 1- 4 en 6; terreinen met een hoge archeolo-

gische waarde). Het betreft sporen van rurale nederzettingen of huisplaatsen van de 

inheemse bevolking. In de Munnikkenpolder zijn resten van een perceleringssysteem 

uit de Romeinse tijd aangetoond. Tevens zijn hier aanwijzingen voor tenminste een 

huisplaats. Bij een deel van de bewoning in Leiderdorp zal het gaan om locaties 

die sinds de IJzertijd bewoond waren. Daarnaast heeft de aanwezigheid van 

de auxilia (hulptroepen) in castellum Matilo ongetwijfeld een grote impuls 

aan het gebied gegeven. De soldaten vormden een goede afzetmarkt voor landbouw- 

en andere handelsproducten. Romeins Romeinse dakpannen, aangetroffen 

in Leiderdorp, met stempels van het 30ste Legioen dat gevestigd was in Matilo, 

zijn de stille getuigen van het onderlinge contact. Vindplaats 1 ligt direct ten zuidoos-

ten van het plangebied. De archeologische trefkans voor deze periode is dan ook 

hoog. 

 

Middeleeuwen en Nieuwe tijd 

In de Vroege-Middeleeuwen vinden aan weerszijden van de Oude Rijn de eerste 

ontginningen plaats ten behoeve van akkerbouw. Het middeleeuwse Leiderdorp 

vindt zijn oorsprong in de zesde eeuw na Chr. rond de plaats waar tegenwoordig 

de tennisbanen bij de Hoogmadeseweg liggen (vindplaats 5). In de loop van de Late 

Middeleeuwen wordt het gebied achter de Rijn ontgonnen. De Polder Achthoven, het 

huidige onderzoeksgebied, is vanaf circa 1440 bekend. De Huis ter Doespolder of 

Doeshofpolder als afsplitsing van Polder Achthoven ontstaat in 1651. De archeolo-

gische verwachting voor de (Late-)Middeleeuwen en Nieuwe tijd is hoog. 

 

Conclusies booronderzoek 

Het verkennend booronderzoek heeft aangetoond dat in delen van het plangebied 

afzettingen van de Oude Rijn voorkomen waarop archeologische resten 

mogelijk aanwezig kunnen zijn. Dit betreffen dan met name de sedimenten uit 

de stroomgordel van de rivier (bedding-, oever- en crevasseafzettingen), 

waarop resten van bewoning uit de IJzer en/of Romeinse tijd aanwezig kunnen 

zijn, deze gebieden hebben ook een hoge archeologische verwachting voor deze 

perioden (zone 3). In de komgebieden (zones 1 en 2) zouden eventuele nog off-site 

vondsten/ resten aanwezig kunnen zijn. In de bovenste delen van de bodem in het he-

le plangebied (zone 1, 2 en 3) kunnen mogelijk nog sporen aanwezig zijn die gerela-

teerd zijn aan de kleiwinning die in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd in het gebied 

heeft plaatsgevonden (zones 1, 2 en 3). 
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Advies zone 1 en 2 

De archeologische verwachting voor dit gebied op basis van het onderzoek is laag. 

Indien archeologische resten aanwezig zijn zal het gaan om off-site vondsten/sporen 

zoals bijvoorbeeld knuppelpaden of visfuiken. Vanwege deze verwachting in combina-

tie met de ondiepe aard van de verstorende werkzaamheden wordt hier geen vervolg-

onderzoek aanbevolen. 

 

Advies zone 3 

In deze zone zijn sedimenten uit de stroomgordel van de rivier (bedding-, oever- en 

crevasseafzettingen) aangetroffen, waarop resten van bewoning uit de IJzer en/of 

Romeinse tijd aanwezig kunnen zijn. Direct ten noorden en zuiden van deze zone zijn 

in het verleden ook al archeologische vindplaatsen uit deze perioden aangetroffen. Dit 

maakt dat voor deze zone, in de laagafzettingen van de Oude Rijn een hoge archeo-

logische verwachting geld voor vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse tijd. Op de 

locaties waar in deze zone de bovenkant van de sedimenten van de stroomgordel van 

de Oude Rijn verstoord gaan worden door de graafwerkzaamheden zal vervolgonder-

zoek moeten uitwijzen of zich hier daadwerkelijk archeologische resten bevinden. Ar-

cheologische vindplaatsen zullen zeer waarschijnlijk niet door middel van een karte-

rend booronderzoek worden aangetroffen, maar dienen bij voorkeur door middel van 

gravend onderzoek te worden opgespoord. Gezien de beperkte locaties waarop deze 

afzettingen worden aangesneden is het advies om dit doormiddel van een archeolo-

gische begeleiding te doen, alleen op die locaties waar deze sedimenten 

worden aangesneden. 

 

Conclusie 

De archeologische begeleiding vindt plaats tijdens de uitvoering en wordt als voor-

waarde aan de omgevingsvergunning (voor het bouwen van bijv. de brug).  
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Daarmee is geborgd dat archeologische begeleiding ook plaatsvindt. Voor deze ruim-

telijke onderbouwing is de haalbaarheid voor wat betreft archeologie aangetoond. 

4.3.4 Cultuurhistorie 

Op 1 januari 2012 is het Rijksbeleid Modernisering Monumentenzorg (“Momo”) in wer-

king getreden. Onderdeel van dit beleid vormt de aanpassing van diverse wet- en re-

gelgeving, zoals het Bro, Besluit omgevingsrecht (Bor) en het Besluit archeologische 

monumentenzorg (Bamz). De nieuwe wet- en regelgeving is ook ingegaan per 1 janu-

ari 2012. Eén van de aspecten is dat met het aspect cultuurhistorie verplicht rekening 

gehouden moet worden in bestemmingsplannen (lees: besluit art. 2.12, lid 1 onder a 

sub 3 Wabo als in onderhavig geval).  

 

Het plangebied is thans onbebouwd. De cultuurhistorische waarden uiten zich in het 

slotenpatroon en de beplanting langs de Ruige Kade. De slootjes zijn een typisch ge-

volg van de opstrekkende, langgerekte veenweideverkaveling, haaks op de oeverwal 

zoals die in dit deel van het land meer komt. De karakteristieke bomen worden zo veel 

mogelijk behouden, deels worden er enkele wilgen/ geriefbosjes (houtwal) bijgeplant. 

Zodoende wordt geconcludeerd dat voldoende rekening wordt gehouden met cultuur-

historie. 
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5 Economische uitvoerbaarheid en handhaving  

5.1 Economische uitvoerbaarheid  

Bij het opstellen van een bestemmingsplan (lees: besluit 2.12, lid 1 onder a sub 3 

Wabo, welke in dit geval voor ligt) dient de financiële haalbaarheid van het plan aan-

getoond te worden. 

 

Op grond van artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet voor een 

bestemmingsplan een exploitatieplan worden vastgesteld indien er sprake is van een 

‘bouwplan’. Artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschrijft wat een 

‘bouwplan’ is. 

De raad kan bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan, besluiten geen 

exploitatieplan vast te stellen, wanneer:  

− het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen 

gronden anderszins verzekerd is (art. 6.12 Wro); 

− er geen kosten te verhalen zijn (art 6.2.1a Bro).  

 

De 'grex-wet' is erop gericht dat de overheid kosten kan verhalen die gemaakt worden 

naar aanleiding van een bouwplan. De kosten voor aanleg van het fietspad (investe-

ring) zijn reeds opgenomen in de gemeentelijke begroting en de kosten van het jaar-

lijks onderhoud zijn tevens opgenomen. 

 

De financieel-economische uitvoerbaarheid van dit plan is zodoende aangetoond. 
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6 Procedure  

6.1 Vooroverleg  

Het plan is voor vooroverleg verzonden aan de overlegpartners van de gemeente. Er 

zijn reacties ingediend door de provincie Zuid-Holland, ProRail, Gasunie en het Hoog-

heemraadschap van Rijnland.  

 

Provincie Zuid-Holland 

De provincie vindt het plan voor het fietspad een aanvaardbaar plan. Wel vraagt de 

provincie zich af of er geen sprake is van strijd met het geregelde in de Provinciale 

Verordening Ruimte ten aanzien van molenbiotopen. Voorts vindt de provincie -

samengevat- dat uitgebreider ingegaan zou moeten worden op het gegeven dat het 

plangebied in weidevogelgebied ligt en dat het plan, door de te realiseren natuur, de 

functie van het gebied weidevogelgebied niet aantast. Tot slot wordt verwezen naar 

een verouderde natuurtoets. 

 

Beantwoording gemeente: de aanleg van hoogopgaande beplanting (hakhoutesbos-

jes) langs de Ruige Kade maakt niet langer onderdeel uit van het plan. Het gebied 

kenmerkt zich juist door openheid, zodat van nieuwe begeleidende beplanting bij na-

der inzien wordt afgezien. De aan te leggen brug overschrijdt de ingevolge de molen-

biotoop toegestane maximaal hoogte van bouwwerken niet; ook wordt de vrije wind-

vang van de molen niet onevenredig aangetast door de brug. Er zal op enkele 

plaatsen in de ruimtelijke onderbouwing benadrukt worden dat het plan is gelegen in 

weidevogelgebied maar dat het de wezenlijke kenmerken niet aantast; sterker nog 

door de te realiseren natuur neemt de functionaliteit van het gebied voor weidevogels 

toe. De recente natuurtoets was nog niet beschikbaar ten tijde van het vooroverleg, 

maar thans wel; daar wordt dus nu naar verwezen. 

 

ProRail 

ProRail heeft geen opmerkingen, maar werkt wel op dat gelet op de ligging van het 

fietspad boven een ondergrondse spoorverbinding, er voor de werkzaamheden ver-

gunning nodig is o.b.b. artikel 19 Spoorwegwet. 

 

Beantwoording gemeente 

Een vergunning als voornoemd zal door de gemeente worden aangevraagd. 

 

Gasunie 

Gasunie wijst er op dat binnen het plangebied een gastransportleiding van Gasunie 

aanwezig is en dat contact opgenomen dient te worden met Gasunie aangaande con-

sequenties van het fietspad en eventueel te treffen maatregelen. 

 

Beantwoording gemeente 

De ligging van de gastransportleiding wordt vermeld in de ruimtelijke onderbouwing; 

de gemeente heeft contact opgenomen met Gasunie betreffende de ontwikkeling van 

het fietspad. De beoogde ontgravingen geven geen conflict met de gasleiding. Het 

fietspad moet gewichtsneutraal worden uitgevoerd zodat er geen zettingen optreden. 

Hier voldoet het plan inmiddels aan; Gasunie is akkoord. 
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Hoogheemraadschap van Rijnland 

Het Hoogheemraadschap wil graag een verwijzing naar het beleid, de keur en de be-

leidsregels van Rijnland opgenomen zien. Voorst geeft men aan dat het fietspad leidt 

tot extra verharding waardoor regenwater minder infiltreert en sneller afstroomt naar 

oppervlaktewater hetgeen tot ongewenste peilstijging leidt. Er moet daarom gecom-

penseerd worden in de vorm van extra oppervlaktewater. Het plan voldoet daar aan. 

Het fietspad kruist de voorboezem met daarlangs gelegen waterkeringen van de pol-

der Achthoven. Het hoogheemraadschap stelt daarom eisen aan de constructie van 

het fietspad zodat de stabiliteit van de waterkering niet in het geding komt.  Aan zowel 

de brug als de op- en afritten worden door het Hoogheemraadschap eisen gesteld. 

Aan de brug worden ook eisen gesteld i.v.m. de doorvaarbaarheid van onderhouds-

materieel. Ook aan de duiker ter plaatse van de oprit naar de bestaande brug over de 

Doeswetering worden eisen gesteld. Het plan zal al met al aanvaardbaar v.w.b. water, 

maar in de detailuitwerking dient nog met een aantal aspecten uitgewerkt te worden. 

 

Beantwoording gemeente: de gemeente houdt rekening met voornoemde eisen en 

staat in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland om te kunnen voldoen. In 

de ruimtelijke onderbouwing was reeds een beschrijving van beleid en keur opgeno-

men. Deze wordt aangevuld met door het Hoogheemraadschap meegestuurde infor-

matie. 

6.2 Zienswijzen  

Tussen 14 april 2016 en 25 mei 2016 heeft het ontwerp van dit besluit ter inzage ge-

legen. Hiermee is wie dat wilde in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren 

te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt door onderstaande partijen: 

  

1.            Zienswijze ProRail d.d. 18 april 2016 (ontvankelijk) 

  

Appellant stelt dat de te realiseren fietsverbinding de HSL-sporen kruist en derhalve 

een vergunning van ProRail benodigd is in het kader van de Spoorwegwet. Verzocht 

wordt zorg te dragen dat deze tijdig wordt aangevraagd, omdat realisatie van de fiets-

verbinding boven de HSL niet mag plaatsvinden alvorens een vergunning door Pro-

Rail is verleend. 

  

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:  

•             De benodigde vergunning op grond van de Spoorwegwet is op 4 mei 2016 

aangevraagd en door ProRail in behandeling genomen. De werkzaamheden zullen 

pas worden gestart nadat de vergunning op grond van de Spoorwegwet is verkregen. 

De omgevingsvergunning om van het bestemmingsplan af te wijken staat het belang 

van ProRail niet langer in de weg. De omgevingsvergunning kan daarom worden ver-

leend. 

  

2.            Zienswijze van de agrarische ondernemers d.d. 24 mei 2016 (ontvankelijk) 

  

Appellanten stellen dat de te realiseren fietsverbinding verboden zou moeten zijn voor 

honden. De argumenten hiervoor zijn dat: 

  

− Er ongewenste situaties kunnen ontstaan wanneer hond en vee met elkaar  
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in contact komen, bijvoorbeeld bij geluiden waar vee van schrikt of onrustig 

van wordt; 

− Er adequater en frequenter toezicht nodig is bij aanwezigheid van honden in  

de buurt van schapen; 

− Er een risico ontstaat op het overbrengen van ziektes van honden op koeien  

(Neospora); 

− Het negatief effect van honden op het beschermd weidevogelgebied, bijvoor-

beeld door het verstoren van nesten in de broedperiode. 

  

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:  

•             De gemeente is zich er van bewust dat het toelaten van honden in het gebied 

negatieve effecten kan hebben op het agrarische grondgebruik en het beschermde 

weidevogelleefgebied. De regels voor het mogen laten loslopen van honden zijn vast-

gelegd in de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Leiderdorp.  

 In de APV is hierover het volgende opgenomen: het is verboden voor honden (in de 

periode april tot en met september) om in een recreatiegebied  te zijn zonder dat ze 

aangelijnd zijn.  

  

Voor het toelaten van honden in de polder is in het inrichtingsplan aandacht besteed. 

In het inrichtingsplan Polder Achthoven is het volgende opgenomen: honden zijn al-

leen aangelijnd op de paden toegestaan aan de rand van het gebied (niet op de boe-

renpaden). De gemeente is daarom voornemens om voor de Ruigekade te regelen 

dat honden alleen aangelijnd op het voetpad op de Ruigekade zijn toegestaan. Op het 

naastgelegen fietspad zullen honden niet worden toegestaan. Om dit duidelijk herken-

baar te maken overweegt de gemeente om borden te plaatsen. De omgevingsvergun-

ning voor het afwijken van het bestemmingsplan kan daarom worden verleend. 

6.3 Beroep  

Na publicatie van het besluit kan degene die tijdig zijn of haar zienswijze heeft ken-

baar gemaakt beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, gedurende de daarvoor bij wet bepaalde termijn. 
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1.  Inleiding

1.1  Achtergrond
De aan de oostrand van Leiderdorp gelegen Polder Achthoven beslaat ongeveer 
400 hectare en maakt deel uit van het Groene Hart. De naam van de polder heeft 
betrekking op de acht hoven die in de polder gelegen zijn: Lindenhof, den Boomgaard, 
Dijkzicht, Spekstede, Bouwlust, Hoogcraen, Agthooven en Ringgraaf. In 2007 is de 
gebiedsvisie Polder Achthoven van start gegaan. Doel van het project is om de huidige 
kwaliteiten van Polder Achthoven, te weten het groen en open landschap te behouden 
en te versterken en beter recreatief te ontsluiten. In opdracht van het college van 
Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp en de Stuurgroep Oude Rijnzone is een 
visie voor het gebied opgesteld: Gebiedsvisie 8HP (Terra Incognita en Appm, november 
2007).  Tijdens de opstelling van deze gebiedsvisie is gebruik gemaakt van zogenoemde 
gebiedsateliers, waarin samen met belangengroepen en bewoners van het gebied van 
gedachten is gewisseld over een gewenst toekomstbeeld voor de polder. Het resultaat 
van deze gebiedsateliers is zowel tekstueel als met kaartbeelden samengebracht in de 
gebiedsvisie. De gemeenteraad van Leiderdorp heeft vervolgens te kennen gegeven 
dat zij hecht aan een integraal opgesteld inrichtingsplan met uitvoeringsprogramma 
voor de Polder Achthoven.

1.2  Plangebied
De Polder Achthoven ligt op het grondgebied van Gemeente Leiderdorp ten oosten 
van de kern Leiderdorp zelf. De kenmerkende structuren in het gebied betreffen in 
het zuiden de Oude Rijn en in het noordwesten de snelweg A4, waar ook een op- en 
afrit gelegen is. Aan de westkant is de Munnikenpolder gelegen, aan de oostkant de 
Hondsdijksepolder en in het noorden de Doeshofpolder in de gemeente Jacobswoude. 
Polder Achthoven maakt onderdeel uit van de Oude Rijnzone. De Oude Rijn is vanouds 
woon- en werkrivier, vormde een belangrijke verbindingsfunctie op de lijn Utrecht-
Leiden-Katwijk en voert door zowel stedelijk als landelijk gebied. Aan de rivier staan 
buitenhuizen, herenhuizen, boerderijen en arbeiderswoningen. Tussen en naast deze 
woonhuizen zijn veel bedrijven gevestigd, in de Polder Achthoven met name de Lage 
Zijde. Deze landschappen met de combinatie van wonen en werken bepalen het 
karakteristieke beeld van de Oude Rijnzone en Polder Achthoven. 

1.3  Aanpak inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma
Uit de gebiedsvisie van de gemeente Leiderdorp komt voor de Polder Achthoven 
naar voren dat de polder groen en open moet blijven, met een raamwerk van wandel 
en fietspaden door de polder heen. Ook moet het bedrijventerrein Lage Zijde deels 
uitgeplaatst/verplaatst worden om ruimte te maken voor natuur en groen, waardoor 
het bedrijventerrein ook beter in het landschap wordt ingepast. Aangezien de plannen 
voor het deels uitplaatsen van het bedrijventerrein Lage Zijde nog wachten op een 
afronding van de financiering, maakt het bedrijventerrein geen deel uit van dit 
inrichtingsplan voor de Polder Achthoven.

1.  Inleiding

De gemeente Leiderdorpheeft Grontmij opdracht gegeven voor het opstellen van 
een inrichtingsplan met uitvoeringsprogramma. Daarbij staan beantwoording van de 
volgende drie vragen centraal:

geef een technisch-financiële vertaling van de maatregelen, zoals voorgesteld in •	
de gebiedsvisie;
onderzoek de haalbaarheid voor realisering van deze maatregelen vanuit de •	
grondeigenaren (medewerking) en financieringsmogelijkheden (subsidies);
geef een prioriteitstelling van de uitvoering van de maatregelen.•	

Bij de totstandkoming van het voorliggende inrichtingsplan met uitvoeringsprogramma 
is een dynamisch proces met gemeente, betrokken grondeigenaren en instanties 
doorlopen. Allereerst heeft een quickscan voor Polder Achthoven plaatsgevonden, waarbij 
de relevante aspecten fiets- en wandelroutes, observatiepunten, informatiepanelen en 
natuurontwikkeling op kaart zijn gezet. Daarbij zijn randvoorwaarden met betrekking 
tot waterhuishouding, ecologie, bodemgesteldheid en cultuurhistorische waarden 
betrokken. Vervolgens is er op basis van veldbezoek, interviews met grondeigenaren 
en inbreng van technische expertise (maken van dwarsdoorsneden en profielen) het 
inrichtingsplan verder geconcretiseerd met een uitvoeringsprogramma daarbij. In het 
uitvoeringsprogramma staat per type maatregel aangegeven hoe deze uitgevoerd 
wordt, op welke termijn, wie de trekker is, de kosten, de subsidiemogelijkheden en de 
fasering van de maatregelen. De resultaten zijn vervolgens in bilaterale gesprekken 
voorgelegd aan betrokken instanties. Tevens is de raadscomissie van Leiderdorp in een 
openbare vergadering geïnformeerd. De inrichtingsplanversie van 22 januari 2009 is 
voorgelegd aan de Raad. Deze heeft besloten het plan vast te stellen met uitzondering 
van het weidefietspad (zie besluitenlijst Raadsvergadering 9 maart 2009 , agendapunt 
5). Hierna is dit definitieve plan opgesteld. 

1.4  Groenstructuur Leidse Regio
Het inrichtingsplan voor de Polder Achthoven vormt samen met het inrichtingsplan 
voor de Boterhuispolder de invulling van de Groenstructuur in de Leidse Regio voor het 
grondgebied van de gemeente Leiderdorp. Hiermee wordt het beleid van de Provincie 
Zuid-Holland en het Rijk gericht op een duurzame open en groene invulling van deze 
polders geoperationaliseerd. Naast de agrarische functie worden deze gebieden 
toegankelijk gemaakt voor extensieve recreatie voor de stedeling. In groter verband 
maken de inrichtingsplannen voor de Polder Achthoven en Boterhuispolder deel uit 
van de verbinding Groen Blauwe Slinger - Plassengebied – Duinzone. In regionaal 
perspectief sluiten de plannen aan op de Regionale Structuurvisies van Holland 
Rijnland en op de visies voor achtereenvolgens Land van Wijk & Wouden, Hollandse 
Plassengebied (Plas & Woude) en Oude Rijn Zone. De focus ligt op de verbetering van 
de kwaliteit in de verbinding stad – land. 



Foto’s uit het plangebied
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2.1  Landschap en cultuurhistorie 
De Polder Achthoven is een waardevolle veenweidepolder en als zodanig aangemerkt 
als Belvèdere gebied. De polder heeft een bijzondere verkaveling die teruggaat tot de 
Middeleeuwen. De verkaveling kent een regelmatig patroon en heeft hierdoor een 
uniek slotenpatroon. Op historisch landschappelijk vlak heeft het gebied een hoge 
waarde.
De rivierklei (Rijnklei) is gebruikt door steenfabrieken en de aardewerkindustrie. De 
openheid van het landschap is bijzonder, vanaf de Ruige Kade zijn vergezichten tot 
Alphen aan den Rijn mogelijk (ca. 7 kilometer). De boerderijen in het zuidelijke deel 
staan in een lint langs de Oude Rijn, onderbroken door doorzichten het landschap 
in. De bewoning op het dijklint stamt van voor 1850. Het boerderijlint langs de 
Achthovenerweg, aangevuld met twee complexen langs de Ruige Kade en diverse 
molens, is van hoge cultuurhistorische waarde. Slechts enkele boerderijen zijn uit de 
20e eeuw. Acht van de historische boerderijen zijn Rijksmonument. Zes andere zijn 
opgenomen in het MIP van de Provincie Zuid-Holland.. Een aantal van de historische 
boerderijen heeft hun agrarische functie verloren. Gezien de grootte van deze 
boerderijen en de kosten die gemoeid zijn met het in goede staat houden van de 
panden zijn deze veelal niet in stand te houden met slechts de functie wonen. Bij het 
in stand houden van de historische Hoven moeten mogelijkheden voor een bredere 
bestemming nader onderzocht worden, buiten het kader van dit inrichtingsplan. 
Tussen de boer-derijen valt het bedrijventerrein Lage Zijde op. Aan de rand van de 
Polder Achthoven staan twee molens, de Doeshofmolen en de Achthovenermolen.

2.2  Archeologie
In de omgeving van de Polder Achthoven is een aantal opgravingen uit de Romeinse 
tijd gedaan. Zo is er een Romeins castellum zowel in de wijk Roomburg van Leiden 
als in Alphen aan de Rijn aangetroffen. In de omgeving van deze castella hebben zich 
overige nederzettingen ontwikkeld. Uit archeologische vondsten die zijn gevonden 
blijkt dat de Polder Achthoven in ca. 200 voor Christus al werd bewoond. 
Het Huis ter Does was een burcht uit de Middeleeuwen en stond in de Doeshofpolder, 
aan de rand van de polder Achthoven. Het is een terrein van zeer hoge archeologische 
waarde dat is toegewezen als rijksmonument. Het land van Huis ter Does hofpolder werd 
destijds bemaald door de Doeshofmolen. Deze staat samen met de Achthovenermolen 
aangegeven als een monument met grote waarde voor zijn omgeving en het 
landschap. De rest van Polder Achthoven wordt aangemerkt als een gebied met een 
zeer grote tot redelijke kans op archeologische sporen. In geval van bodemverstorende 
werkzaamheden, dieper dan 30 centimeter beneden maaiveld, is archeologisch 
onderzoek noodzakelijk. Daarom moet bij de aanleg van de paden rekening worden 
gehouden met het aspect archeologie.

2.3  Water en bodem
De noordwestgrens van het onderhavige plangebied wordt gevormd door het 
boezemwater van de Does. De zuidgrens wordt gevormd door het boezemwater 
van de Oude Rijn. De oostgrens is de grens met de Hondsdijksepolder en de noord-
oostgrens wordt gevormd door de Doespolderwetering. De bodem van de polder 
bestaat voornamelijk uit zavel- (kleiig zand) en klei gronden, alsmede ook uit veen in 
het noordelijk deel. Het grondgebruik is hoofdzakelijk grasland. De polder bestaat uit 
vier peilgebieden. Het hoogstgelegen zomerpeil in het gebied is NAP -1,40 meter, het 
laagstgelegen winterpeil is NAP -2,05 meter. De waterpeilen in de peilgebieden zijn in 
2005 in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap vastgesteld. Het maaiveld in de 
polder varieert van NAP – 0,89 m tot NAP – 1,29 m. Bij de Oude Rijn in het zuiden liggen 
de hoogste percelen. Noordwaarts neemt de maaiveldhoogte af. De drooglegging in 
de verschillende peilgebieden varieert tussen de 0,33 m tot 0,76 m. Bij de Oude Rijn is 
de grootste drooglegging. Noordwaarts neemt de drooglegging af. Er zijn knelpunten 
ten aanzien van de waterkwaliteit. De fosfaatconcentraties in het gebied zijn echter wel 
hoog hetgeen algengroei bevordert. Een belangrijke bron voor fosfaat is uitspoeling 
van nutriënten ten gevolge van het grondgebruik. 

2.4  Ecologie
Een deel van de polder Achthoven is aangegeven als agrarisch gebied plus. De plus 
staat voor waardevol weidevogelgebied. Er is sprake van goede afwisseling tussen 
land (polder) en water (sloten), waardoor in het gebied verschillende weidevogels 
zoals de kievit en de grutto voorkomen. De voorkomende fauna betreft onder andere 
diverse vleermuizen, broedvogels, watervogels (Lepelaar, Smient), amfibieën (kleine 
watersalamander, gewone pad, bruine kikker, groene kikker) en insecten. Tevens is er 
een groot stiltegebied in de polder aanwezig. De koeien in het boerenland worden 
zowel door de bewoners als door omwonenden van de Polder Achthoven hoog 
gewaardeerd. De slootvegetaties zijn over het algemeen goed ontwikkeld. De sloot- en 
oevervegetaties van de polder Achthoven hebben een hoge tot zeer hoge natuurwaarde, 
waar enkele internationaal bedreigde soorten worden aangetroffen (Krabbescheer, 
Zwanenbloem) evenals een aantal bedreigde soorten (Gewone Agrimonie, Padderus). 
In het noorden van de polder zijn de oevervegetaties erg soortenrijk door de veenlaag 
in de ondergrond. De graslanden zijn tamelijk soortenarm, langs de Does komen 
plaatselijk graslandvegetaties voor met hoge natuurwaarden. In de 
Doeshofpolder vindt door Staatsbosbeheer (SBB) natuurontwikkeling plaats in het 
kader van de natuurcompensatie als gevolg van de aanleg van de hoge snelheidslijn 
(HSL). 

2.  Gebiedsbeschrijving
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2.5  Voorzieningen en recreatie
Recreatie om Polder Achthoven komt vooral voor in de vorm fietsen, wandelen en 
skeeleren over de Ruige Kade. Buiten het broedseizoen wordt er gewandeld over het 
boerenlandpad door de polder. Ook de boezemwaterweg om de polder heeft een 
belangrijke recreatieve functie, zowel uit oogpunt van oeverrecreatie (viswater) als 
waterrecreatie (vaarwater, schaatsroute). De jachthaven van Leiderdorp (net buiten 
het plangebied) sluit aan op de Does en daarmee op het regionale (en nationale) 
waterwegennet. Intensieve vormen van recreatie (zoals campings en dergelijke) 
komen niet in het plangebied voor. Potentiële attractiepunten bevinden zich aan de 
randen van de polder. Het betreft achtereenvolgens de molens, de dertien Hoven en 
het HSL-centrum (toekomstig Groene Hart-centrum). Recreatie in de polder Achthoven 
is dan ook vooral een verhaal over routes en netwerken met een extensief recreatief  
gebruik. Het verder ontsluiten van de polder voor meer intensieve vormen van 
recreatie (speel- en ligweiden of camping bijvoorbeeld) staat op gespannen voet met 
de natuurwaarden in de polder (in de vorm van verstoring van weidevogelhabitat) en 
cultuurhistorie (doorsnijding van percelen). 

2.6 Agrarische sector
De boeren blijven de belangrijkste dragers van het landschap. De landbouw blijft hierbij 
een economisch vitale bedrijfstak in het gebied, doordat het landschap toenemende 
schaalvergroting goed kan opvangen en de grond een goede opbrengst genereert. 
Het rapport van het Landbouw Economisch Instituut toont aan dat de landbouw in 
het gebied op dit moment een economisch vitale sector is en dat de mogelijkheden 
voor boeren op de middellange termijn goed zijn. De agrarische sector is levensvatbaar 
genoeg om het gebied open en groen te houden. De komende 10 à 15 jaar komt naar 
verwachting in de polder nog rond de 100 à 120 hectare cultuurgrond vrij bij huidige 
oudere ondernemers, die met het bedrijf zullen stoppen. De vrijkomende grond biedt 
perspectief voor de overblijvende melkveebedrijven die zich richten op schaalvergroting 
om het inkomen op peil te houden. De agrarische verbredingsactiviteiten in Polder 
Achthoven richten zich op natuurbeheer met zelfzuivelen. Het agrarisch natuurbeheer 
zal in de polder een belangrijke poot onder de bedrijfsvoering kunnen zijn. Voorwaarde 
daarbij is wel dat het huidige Programma Beheer voorlopig blijft bestaan en dat de 
inkomenstoeslagen voor melkveehouders vanuit de Europese Unie voorlopig ook 
blijven bestaan (bron: Perspectief van de agrarische sector in de Boterhuispolder en 
Achthovenpolder, LEI – 2007). 

2.7  Beleidskader 
Over de Polder Achthoven is veel terug te vinden in de bestaande beleidstukken. Om 
een overzichtelijke samenvatting te geven wordt hier volstaan met enkele relevante 
aanknopingspunten.

Beleid hogere overheden
Het beleid van de regionale en rijksoverheden sluit goed aan op de visie die de 
gemeente Leiderdorp heeft over Polder Achthoven. Op regionaal en rijksniveau 
worden drie belangrijke hoofdfuncties (agrarische, natuur, recreatieve functie) 
aan Polder Achthoven toegekend. Deze functies worden voornamelijk toegekend 
doordat Polder Achthoven in het Groene Hart ligt en door zijn aanwezige waarden. 
Hierbij zijn de groenblauwe kwaliteiten en de openheid van het Groene Hart relevant. 
Deze landschappen zijn internationaal zeldzaam of uniek en nationaal erkend. Deze 
landschappen moeten volgens de Nota Ruimte behouden blijven, duurzaam beheerd 
en waar mogelijk versterkt worden. In het kader van het Stad-land-programma voor 
de Randstad moet een impuls gegeven worden aan de overgangsgebieden tussen 
nationale landschappen en de steden. Hierbij moeten de mogelijkheden tot recreatie 
sterker uitgenut worden. 

In de Gebiedvisie 8HP staat ook vermeld dat de agrarische sector van belang blijft in de 
polder Achthoven. De natuurwaarden van de polder worden versterkt door agrarisch 
natuurbeheer te stimuleren en nieuwe fourageerplekken voor de weidevogels aan te 
leggen. Vernatting van het noordelijke deel van de polder zorgt voor verdere ecologische 
diversiteit en extra mogelijkheden voor weidevogels. In de visie wordt vermeld dat de 
toenemende recreatieve druk met name zal worden opgevangen in de randen van 
de polder. Er wordt een recreatief casco om de polder Achthoven gelegd, waarbij een 
noord-zuidfietspad door de polder een extra schakel vormt van de Ruige Kade aan de 
noordkant van de polder naar het jaagpad in het zuiden van de polder. Ook worden 
er in de visie wandelpaden achter de boederijhoven aangelegd, die zorgen voor een 
gevarieerde beleving van het gebied. Aanvullend van belang is dat deze paden goed 
op de regionale fiets- en wandelpaden aansluiten. 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) is op dit moment op zoek naar oplossingen 
voor de wateropgave die aanwezig is in Polder Achthoven (zie ook paragraaf 2.3).
De wateropgave vloeit voort  uit het wettelijk kader verwoord in het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW)  Tevens moet rekening worden gehouden met het 
tegengaan van verzilting zodat de flora en fauna een betere kans krijgen. Ook wil HHR 
in samenwerking met boeren natuurvriendelijke oevers langs sloten gaan realiseren.



Het HHR wil via samenwerking met de boeren de normen gaan halen van de 
‘Kaderrichtlijn Water’. Dit is een belangrijke Europese richtlijn om te komen tot een 
betere waterkwaliteit, onder meer door natuurlijker inrichting en beheer van sloten. 
Rijnland heeft daarvoor samen met Natuurlijk Platteland West, de koepelorganisatie 
van agrarische natuurverenigingen, zogenaamde ‘waterpakketten’ opgesteld. Dit 
zijn pakketten met maatregelen die goed zijn voor de waterkwaliteit en het leven in 
de sloot. Denk bij voorbeeld aan baggeren met de baggerspuit, of natuurvriendelijk 
slootschonen. Bij elk van deze pakketten hoort een passende vergoeding. Deze 
vergoedingen worden ook wel ‘blauwe diensten’ genoemd.
De pilot gaat in eerste instantie 2 jaar lopen in Oostbroekpolder en in de Blauwe Polder. 
Mogelijk dat dit ook in de Polder Achthoven kan worden toegepast. 

Aanvullend is het van belang te melden dat Polder Achthoven deel uitmaakt van 
de prioritaire gebieden van Zuid Holland. Dat wil zeggen dat er financiële middelen 
beschikbaar worden gesteld voor initiatieven die passen binnen beleid van vitaal 
platteland. Hierbij gaat het onder andere om subsidies voor agrarisch natuurbeheer, 
boerenlandpaden, verbreding van de landbouw (agritoerisme, verkoop streekeigen 
producten e.d.), versterking van economische dragers etc. Ook zijn subsidies 
beschikbaar voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het landschap door 
middel van informatiepanelen, fietspaden, informatiecentrum, bewegwijzering, etc.

Bestemmingsplannen
Voor de Polder Achthoven is het Bestemmingsplan Buitengebied Leiderdorp 
(2005)  vigerend. De gronden hebben de bestemming Agrarische doeleinden met 
landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde (ALN). Binnen deze bestemming 
zijn grondgebonden veehouderij,  ontsluitingswegen en waterlopen toegestaan. Met 
uitzondering van terreinafscheidingen dienen gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, binnen de bouwvlakken op de erven te worden gebouwd. De Ruige 
Kade heeft de bestemming Recreatieve infrastructuur (R). Fiets- en wandelpaden, 
groenvoorzieningen met bijbehorende voorzieningen, waaronder bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, en kunstwerken zijn toegestaan. Uitsluitend bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, met een maximale hoogte van 3 meter mogen worden gerealiseerd. 
Voor de in het plangebied voorkomende molens geldt een molenbiotoop. De 
molenbiotoop is een zone om de molen die vrijgehouden dient te worden van obstakels 
om vrije windgang en zicht op de molens veilig te stellen. In de voorschriften van het 
bestemmingsplan is geregeld dat bebouwing binnen de molenbiotoop niet of alleen 
onder strikte voorwaarden mogelijk is. Voor het realiseren van de maatregelen uit het 
inrichtingsplan is een herziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk. 
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3.1  Randvoorwaarden en uitgangspunten
De onderstaande randvoorwaarden en uitgangspunten zijn oorspronkelijk de basis 
voor het inrichtingsplan Polder Achthoven. Deze punten zijn opgesteld vanuit de 
analyse van beschikbare en aangereikte informatie, de quickscan en de gesprekken 
die hebben plaatsgevonden met de grondeigenaren, instanties zoals het HHR en 
gemeente Rijnwoude.
 
Landschap 

Groen en open•	
Geen nieuwe bebouwing realiseren•	
Beplanting realiseren aan jaagpad langs de Oude Rijn •	
Boerderijhoven dragen bij aan het versterken van de beleving van de polder•	
Uitplaatsen van een deel  van het bedrijventerrein Lage Zijde op termijn •	
Tegengaan van verrommeling•	

 
Archeologie 

Gebied met redelijke tot grote kans op archeologische sporen•	
In geval van bodemverstorende werkzaamheden, dieper dan 30 centimeter •	
beneden maaiveld, is archeologisch onderzoek noodzakelijk

 
Cultuurhistorie 

Het in stand houden van cultuurhistorische identiteit, waaronder ook het huidige •	
profiel van de Ruige Kade  
Benadrukken van historische bebouwing in het lint langs Achthovenerweg: In •	
het plangebied zijn de volgende woonhuizen en boerderijen aangewezen als 
Rijksmonument: Achthovenerweg 7, 9-11, 13-15, 25-27, 43, 49, 49a bakovenhuisje, 
51, 60
De overige Rijksmonumenten: Doeshofmolen, Achthovense molen, Ruigkade Ter •	
Does, Smeedijzeren inrijhek (Achthovenerweg 49)
T.a.v. molens rekening houden met molenbiotopen:•	

 - Binnen 100 m van de molen geen bebouwing mag worden gerealiseerd,  
    of beplanting worden aangebracht die hoger is dan de onderste punt van  
    de verticaal staande wiek
 - Binnen de 100 tot 400m zone mag de hoogte van bebouwing niet meer  
    bedragen dan 1/100 van de afstand van het bouwwerk tot de molen 
    vermeerderd met de afstand van peil tot de onderste punt van een verticaal  
    staande wiek
 

3.  Inrichtingsplan

Bodem 
Geen verlaging van waterpeil, niet meer dan door autonome maaivelddaling •	
noodzakelijk is (geldt ook voor het aspect water)
Geen aantasting van grondwaterkwaliteit en grondwaterpeil (geldt ook voor het •	
aspect water)
Rekening houden met kabel en leidingen in het plangebied bij ingrepen•	
Afgegraven grond hergebruiken (gesloten grondbalans)•	

 
Water 

Invulling voor de wateropgave in het gebied•	
Rekening houden met noodzakelijk onderhoudstrook aan weerszijden bij primaire •	
watergangen ( 5 meter) en overige watergangen ( 2 meter)
15 procent van de verhardingstoename moet worden gecompenseerd met nieuw •	
te graven water in hetzelfde peilgebied
Natuurvriendelijke oevers bij nieuw water of aan te passen water toepassen•	
Functie volgt peil•	

 
Agrariërs/boeren

Melkveebedrijven in de komende 10 tot 15 jaar zich richten op schaalvergroting•	
Natuurbeheer met zelfzuivelen•	
Agrarisch natuurbeheer continueren en waar nodig ook stimuleren•	
Vrijkomende grond van boeren ( in de komende 10 tot 15 jaar) niet in handen laten •	
komen van speculanten die als doel hebben stedelijke ontwikkeling te realiseren 
in de Polder Achthoven
Behouden van landschap volgens Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007•	

 
Ecologie 

Realiseren van natte natuur aan de Noordzijde van Polder Achthoven•	
Geen verlichting langs recreatieve routes•	
Stimuleren van agrarisch natuurbeheer is gunstig voor weidevogels•	
Boerenpaden alleen opengesteld buiten het broedseizoen•	
Minimale verstoring van weidevogelbiotoop ( aantal en soort paden, ligging)•	
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Recreatie 
Langs Ruige Kade realiseren van uitkijkplaatsen over de polder met •	
informatieborden 
Realiseren van voetpad op de Ruige Kade met aanleg van fietspad op maaiveld •	
met aan weerszijden watergangen
Verbreden van sloten ten behoeve van wateropgave•	
Honden zijn alleen aangelijnd op de paden toegestaan aan de rand van het gebied •	
(niet op de boerenpaden)
Bewegwijzering fietspaden aansluiten op regionale bewegwijzeringsysteem•	
Weidefietspad evenwijdig aan de Ruige Kade•	
Robuust raamwerk van fiets- en wandelpaden om de polder heen•	
Zonering van recreatie•	

 
Educatie 

Voormalig HSL gebouw omvormen tot Groene Hart Bezoekerscentrum,   •	
ondersteunende horecavoorziening
Opstellen van modelboerderij voor scholieren enz.•	
Beleving en gebruik van polder•	
Informatiepanelen in het gebied•	

Vanuit deze randvoorwaarden en de plankaart van de Gebiedsvisie 8HP zijn referentie 
beelden van het beoogde recreatieve gebruik en een concept plankaart met 
inrichtingsmaatregelen samengesteld. Deze informatie is vervolgens voorgelegd aan 
(vertegenwoordigers van) betrokken grondeigenaren, bewoners, hoogheemraadschap, 
provincie en tenslotte aan de Raad. Deze heeft het inrichtingsplan vastgesteld in de 
Raadsvergadering van 9 maart 2009 met uitzondering van het weidefietspad. De 
resultaten van deze interviews, informatiebijeenkomsten en het Raadsbesluit van 9 
maart hebben geleid tot dit inrichtingsplan met plankaart.

3.2  Verbeteren toekomstwaarde van de polder
Om de huidige kwaliteiten van het groene en open landschap van de Polder Acht-
hoven te behouden, is een actieve aanpak nodig. Niets doen biedt onvoldoende 
garantie dat het landschap met zijn huidige kwaliteiten op termijn behouden blijft. 
De inrichtingsmaatregelen zijn erop gericht de toekomstwaarde van de polder voor 
agrariër en stedeling te vergroten. Momenteel kan de stedeling niet vanuit de polder 
genieten van het landschap, maar slechts vanaf de rand. De stedeling heeft hierdoor te 
weinig oog voor de waarde die de polder heeft voor de leefbaarheid van het stedelijk 
gebied. Dat kan hem onverschillig maken over de toekomst van de polders.  Als de 
belevingswaarde wordt versterkt, zal de stedeling opkomen voor het belang en het 
behoud van de polder bij toekomstige ontwikkelingen. 

De agrarische functie van de Polder Achthoven is evident, zoals eerder aangegeven. 
Naast verbrede landbouw met onder andere natuurbeheer, vormt ook het recreatieve 
medegebruik een goede basis voor het versterken van de toekomstwaarde van de 
polder. 

Extensief recreatief medegebruik
Wandelen en fietsen doet vrijwel iedereen in Nederland. Deze activiteiten zijn bij 
uitstek ook geschikt om een gebied te verkennen en te beleven. Ze zijn in zekere zin 
weersonafhankelijk (bij storm en regen minder populair) en kunnen het hele jaar door 
worden beoefend. Zoals gezegd is de Polder Achthoven in de huidige situatie vrijwel 
niet toegankelijk. De polder kan alleen vanaf de rand worden beleefd via de Ruige Kade 
en voor wandelaars vanaf het boerenpad dwars door de polder. Het inrichtingsplan 
voorziet in een verbetering van de Ruige Kade route voor langzaam recreatief verkeer.  
Daarnaast is er een wandelpad over de Doeskade gesitueerd. Vanaf de Ruige Kade zijn 
enkele observatiepunten opgenomen die zicht geven op de polder, zonder dat deze 
zelf hoeft te worden betreden. Een kanoroute, een weidefietspad en wandelroutes om 
de Hoven zijn door de Raad uit het plan gehaaald. Dit is gedaan in verband met het 
te overmatig intensief worden van de recreatie in het gebied, wat op gespannen voet 
staat met de landschappelijke en ecologische waarden. Tevens was er weerstand vanuit 
de kant van de grondeigenaren en belanghebbenden in het gebied. In plaats hiervan is 
door de Raad aan het college opdracht gegeven om in overleg met de grondeigenaren 
te bezien of er alternatieven voor een recreatieve invulling zijn te ontwikkelen, die 
kunnen rekenen op draagvlak van alle betrokkenen in het gebied (Raadsvergadering 9 
maart 2009).  De fiets- en wandelroute hebben aansluiting op routes in de omgeving. 
In dit verband is ook het voetveer over de Does  als maatregel opgenomen. Een pont    
over de Oude Rijn moet nader worden bestudeerd.
De fiets- en wandelpaden zijn zoveel mogelijk aan de randen van de percelen 
geprojecteerd (efficiënt ruimtegebruik). De fietspaden worden in asfalt uitgevoerd en 
de voetpaden in halfverharding (sintels of slakken). 
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Agrarisch natuurbeheer
Agrarisch natuurbeheer mag zich verheugen in een toenemende belangstelling 
vanuit de landbouw, de overheid en maatschappelijke organisaties. Agrarisch 
natuurbeheer omvat activiteiten van boeren gericht op het behoud en ontwikkeling 
van natuur- en landschapswaarden. Veelal krijgen de boeren een vergoeding voor 
deze activiteiten. Agrariërs kunnen bijdragen aan de versterking van natuurwaarden 
door slootkantenbeheer, rietaanplant, uitgesteld maaien en vernatting in delen van 
de polder. Door lage delen als natuurgebied te beheren ontstaat een foerageergebied 
voor diverse vogelsoorten.
In de Polder Achthoven vindt op een enkel perceel uitgesteld maaibeheer plaats. 
Daarnaast wordt bij het maaien ook rekening gehouden met aanwezige nesten. 

Door het uitgesteld maaibeheer wordt niet alles in één keer gemaaid, maar in fasen, 
zodat in mei en juni percelen met lang gras overblijven. Zo ontstaat een gevarieerd 
weideland voor de grutto en andere weidevogels in de Polder Achthoven. Het mozaïek 
bestaat uit (combinaties van) de volgende maatregelen: plas-draspercelen in het vroege 
voorjaar, strokenbeheer bij stalvoedering, nest- en kuikenbescherming, langzaam 
maaien en schudden. Het aantal percelen voor agrarisch maaibeheer in de polder zou 
nog uitgebreid kunnen worden (zie plankaart). 

Natte natuur
Natuurontwikkeling kan prima samengaan met mogelijkheden om water vast te 
houden. Ruimte geven aan water en aansluiten bij natuurlijke processen draagt immers 
bij aan bescherming en verbetering van natuur en aan beperking van de gevolgen 
van overstroming en droogte. Bij vernatting zou gestreefd moeten worden naar het 
blokkeren van de drainage in plaats van het aanvoeren van water van elders. Door 
herstel van de sponswerking van het landschap wordt het water veel meer verspreid 
en gelijkmatiger afgevoerd, hetgeen de natuur- en milieukwaliteit ten goede komt. 
De percelen tussen de Does en de Ruige Kade worden ingericht als natte natuur. 
Het noordelijk deel wordt momenteel door Staatbosbeheer (SBB) gerealiseerd als 
compensatie voor de HSL. 

Wateropgave
Zoals eerder in hoofdstuk 2 aangegeven kent de Polder Achthoven een wateropgave. 
Volgens de richtlijnen van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zou de polder 

voor 15% uit open water moeten bestaan om de opgave op te lossen bij huidig 
agrarisch gebruik. Momenteel bestaat de polder uit 7% water. In de concept Regionale 
Structuurvisie 2020 (Holland Rijnland, 2008) is de vernatting van de noordkant van de 
polder Achthoven aangegeven. In de huidige situatie zijn dit de natste percelen van de 
polder. Het omzetten van deze percelen in een plas-drassituatie (natuurontwikkeling) 
zal een deel van de wateropgave op kunnen lossen, aangezien dat ook een 
functieverandering van het grondgebied inhoudt. Echter, in het overige deel van 
de polder zal dan ook nog een en ander moeten gebeuren (bijvoorbeeld verbreden 
watergangen) om de opgave volledig op te lossen. Het Hoogheemraadschap Rijnland 
heeft niet een strikte eis hoe de wateropgave opgelost zou moeten worden, zolang de 
veiligheid en kwaliteit gewaarborgd blijven.

In het kader van het voorliggende inrichtingsplan zijn voorstellen opgenomen 
voor het recreatief medegebruik in de vorm van mogelijkheden voor fietsen en 
wandelen, alsmede voor natuurontwikkeling in de zone tussen Ruige Kade en de 
Does. Deze maatregelen dragen voor een belangrijk deel bij aan de oplossing voor de 
wateropgave. 

In overleg met het hoogheemraadschap en grondeigenaren wil de gemeente 
Leiderdorp daarnaast in de komende periode meedenken over het uitvoeren van 
maatregelen vanuit de optiek:

dat sprake is van een forse wateropgave in de Polder Achthoven; •	
dat deze wateropgave voor 2015 moet zijn opgelost; •	
dat bij functieverandering ook de wateropgave verandert (bijvoorbeeld natuur •	
plas/dras, mag vaker overstromen dan grasland of woongebied). De wateropgave 
moet dan opnieuw berekend worden; 
dat de wateropgave opgelegd is vanuit Europa (de oplegverplichting met eventuele •	
onteigenings-mogelijkheid);  
dat de watergangen op korte termijn extra geschoond moeten worden, om te zien •	
hoeveel effect dat heeft op de afwatering 
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3.3 Inrichtingsmaatregelen
Het inrichtingsplan voor de Polder Achthoven voorziet in de volgende maatregelen 
(zie tevens plankaart).

Paden
Onder de categorie paden vallen fietspaden, voetpaden, secundaire voetpaden en 
boerenpaden.

Fietspaden
De Ruige Kade (in eigendom van Provincie Zuid-Holland) wordt momenteel benut •	
door fietsers, wandelaars, trimmers en skeelers. Het asfaltpad op de kade is te smal, 
waardoor er conflictsituaties optreden tussen de verschillende type gebruikers. 
Het inrichtingsplan omvat realisering van een nieuw fietspad parallel aan de kade 
op maaiveld niveau (zie profielen 1 en 5)
Vanaf de Ruige Kade is een fietspad (verhard) gepland door het •	
natuurontwikkelingsgebied richting de Does, met over de Does een te realiseren 
brug voor fietsers en wandelaars richting de Munnikenpolder
Totale lengte te realiseren fietspaden in het plangebied circa 3.800 meter (exclusief •	
fietspad richting de Does)
Totaal extra verharding (ruimtebeslag) plangebied circa 0,8 ha•	
Totaal te verwerven grond plangebied circa 1,9 ha•	

Voetpaden 
Het te realiseren voetpad (halfverhard) op de Ruige Kade (zoals hierboven •	
genoemd)
Voetpad vanaf de Ruige Kade langs het natuurontwikkelingsgebied en langs de •	
Does (zie profiel nr. 2)
Totale lengte te realiseren voetpad in het plangebied circa 6.500 meter•	
Totaal extra verharding (ruimtebeslag) plangebied circa 0,9 ha•	

Voetpad secundair (knuppelpaden)
Betreft een drietal paden vanaf Ruige Kade door natuurontwikkelingsgebied naar •	
de Does (zie profiel 3)
Totale lengte plangebied circa 500 meter•	
Totaal ruimtebeslag plangebied circa 600 m•	 2

Grondverwerving als onderdeel van het natuurontwikkelingsgebied•	

Boerenpad 
Betreft uitbreiding van het bestaande pad door de polder (zie profiel 4)•	
Toegankelijkheid vanaf de noordkant over de watergang verbeteren•	
Totale extra lengte plangebied circa 130 meter•	
Geen extra ruimtebeslag, betreft voetspoor in weiland dat gemaaid wordt •	
Geen grondverwerving noodzakelijk•	

Landschappelijke ingrepen
Onder de categorie landschappelijke ingrepen vallen weiland, water, natte natuur/
natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer. 

Wateropgave (profiel 6)
Betreft verbreding watergang•	
Totale lengte plangebied circa 3.700 meter•	
Totaal extra ruimtebeslag c.q. bijdrage aan wateropgave plangebied circa 1,4 ha.•	
Totaal te verwerven grond plangebied circa 0,9 ha (exclusief deel berm en sloot •	
van derden)

Weiland
Continuering bestaande situatie•	

Natte natuur/natuurontwikkeling 
In aansluiting op bestaand in uitvoering zijnde natuurontwikkelingsproject in de •	
Doeshofpolder van SBB natuurontwikkeling realiseren
Betreft de percelen in zuidelijke richting tot aan bebouwing aan de Ruige Kade, als •	
ook de percelen in noordelijke richting tot aan grens plangebied
Te realiseren natuurdoeltype met mogelijkheden voor recreatief medegebruik op •	
een drietal voetpaden oost-westrichting en een voetpad langs de Does
Totaal oppervlak te realiseren natte natuur plangebied circa 19,9 ha.•	
Totaal te verwerven grond plangebied 19,9 ha (13,5 ha zuidelijk deel en 6,4 ha •	
noordelijk deel)
Maatregelen fietspad en voetpad zie boven•	

Agrarisch natuurbeheer
Realisering aantal kavels voor agrarisch natuurbeheer op basis van vrijwilligheid •	
van de boer
mozaïekbeheer, nestbescherming, slootkantbeheer e.d. •	
mede ten behoeve van flora en fauna en landschapsbeleving •	
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Objecten
Het inrichtingsplan voorziet in de volgende objecten:

1 fiets/voetgangersbrug over de Does;•	
7 voetgangersbruggen over sloot;•	
3 observatiepunten;•	
3 informatiepanelen;•	
3 fietsenrekken, 2 picknickplaatsen;•	
aansluiting op het informatiepunt HSL en dit infopunt ook benutten als  bezoekers •	
centrum met informatie over de streek e.d.;
realiseren van een voetveer over de Does;•	
realiseren pontje over de Oude Rijn•	

Zoeklocatie 380 KV leiding
Op de plankaart is het tracé van de 380 KV leiding als zoeklocatie opgenomen.•	
Op dit moment (maart 2009) is nog geen beslissing genomen over het bovengronds •	
of ondergronds tracé. Naar verwachting is de 380 KV leiding in 2012 gereed. 
De uitvoeringswerkzaamheden hebben ook gevolgen voor het onderhavige 
inrichtingsplan (aanleg van bouwweg e.d.). Afstemming bij uitvoering van de 
onderdelen van het project is van belang. 

Plankaart en uitvoeringsprogramma 
Bovengenoemde maatregelen zijn op de plankaart van het inrichtingsplan 
weergegeven. Tevens staan op de plankaart de locaties van de doorsneden en profielen. 
In Het uitvoeringsprogramma staat in hoofdstuk 4. 

3.4  Materiaalgebruik
In het project worden verschillende aan te leggen constructies onderscheiden zoals 
paden, bruggen, vlonders, steigers, rijwielstallingen, observatieplaatsen, markerings-
palen, afrasteringen.
Voor de constructies wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het gebruik van natuur- en 
milieuvriendelijke materialen al dan niet afkomstig van hergebruik. De kwaliteit en 
duurzaamheid zijn hierbij wel belangrijke uitgangspunten.

Voor de aanleg van halfverharde voet en fietspaden is uitgegaan van het toepassen 
van lavamateriaal hetgeen van (natuurlijke) vulkanische oorsprong is en goed 
waterdoorlatend. Het materiaal laat zich goed verwerken en heeft een natuurlijke 
uitstraling. Het nieuw aan te leggen fietspad langs de Ruige Kade wordt in asfalt 
uitgevoerd.

Afhankelijk van de functie van het pad en de draagkracht van de ondergrond wordt al 
dan niet een fundering van zand aangebracht die wordt opgesloten in een geotextiel 
om op deze wijze het materiaalgebruik en de noodzakelijke verdichting te kunnen 
optimaliseren.
Het aan te leggen fietspad, geprojecteerd langs de Ruige Kade, is tevens bedoeld voor 
onderhoud van watergang. Hierdoor kan ook het onderhoud van de watergang vanaf 
het land plaatsvinden. 

Voor de te maken bruggen en vlonders voor wandelaars en fietsers wordt uitgegaan 
van het toepassen van FSC hout en geen staal of kunststof. Er wordt hierbij zoveel 
mogelijk Europees hout gebruikt met een hoge duurzaamheidsklasse. 
Voor de te maken vlonders en knuppelpaden wordt uitgegaan van het toepassen 
van gecertificeerd europees rondhout en planken, hetgeen tevens een natuurlijke 
uitstraling heeft en relatief eenvoudig is te vervangen. 
Voor de te maken observatieplaatsen, afscheidingspalen, afrasteringen, beschoeiingen 
en rijwielstallingen, wordt eveneens uitgegaan van het toepassen van Europees 
rondhout. Eventueel kan worden gekozen voor een combinatie van hardhout als 
funderingsmateriaal en europees hout voor de verdere opbouw. 

3.5  Compensatie van natuur / water
Het inrichtingsplan voorziet in de voldoende watercompensatie voor de aan te leggen 
fiets- en voetpaden. Zo worden de watergangen verbreed. Tevens wordt in het gebied 
natte natuur gerealiseerd. Bij de situering van de paden is rekening gehouden met de 
weidevogels. Bovendien worden de paden dwars door de polder in het broedseizoen 
afgesloten. Daarnaast is herplant van bomen langs de Ruige Kade voorzien.

3.6  Doorsneden en referentiebeelden
Hierna volgen de dwarsdoorsneden, waarvan de locaties op de plankaart van dit 
inrichtingsplan staan. Aansluitend zijn referentiebeelden (foto’s en illustraties) 
opgenomen. Deze beelden geven een indruk van de in dit inrichtingsplan voor-
gestelde maatregelen voor wandelen en fietsen in een agrarisch gebied. Tevens zijn 
illustraties opgenomen van het agrarisch landschapsbeheer en natuurontwikkeling.
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Ruige kade NW

Doorsneden uit inrichtingsplan
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Doorsneden uit inrichtingsplan
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Doorsneden uit inrichtingsplan

Ruige Kade N



20 | Polder Achthoven

Referentiebeelden wandelpaden

Over weiland d.m.v. recreatief medegebruik “Groen” pad ontstaan door het belopen of maaien Smal voetpad met halfverharding

Type materiaal halfverharding Wandelpad op Doesdijk Wandelen over pad van boer
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Referentiebeelden fietspaden

Fietspad met boerenhek

Fietspad langs watergang Fietspad met weerszijden water

Ruige Kade 
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Agrarisch landschapsbeheer

Slootkant in grasland Vertrappen van een slootkant beperken 
door bijvoorbeeld af te rasteren

Terrastalud: water gelijk aan of net onder maaiveld Plasberm: een tot twee decimeter water

Onderhoud van een plasberm

Plasdras situatie

Poel
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Kreek

Het aanleggen van een poel

Weidevogelpoel

Schonen van een sloot

Baggeren van een sloot

Plaatselijk verbreden van een sloot

Kleine karekiet, een echte rietvogel Gefaseerd maaibeheer van een rietkraag

Agrarisch landschapsbeheer
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Referentiebeelden landschap en objecten

Referentiebeeld kreek Plasdrassituatie Natuurbeheer sloten

Observatiepunt Poel Ruige Kade 
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Referentiebeelden bruggen

Kleine brug voor oversteek Iets grotere brug voor wandelaars Wildrooster

Vlonder door natte natuur Trekpont Fiets/wandelbrug
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4.1.   Algemeen
Het uitvoeringsprogramma geeft aan op welke wijze het inrichtingsplan kan worden 
gerealiseerd. Daarbij wordt ingegaan op ingrepen, financiering, planning, haalbaarheid 
en projectorganisatie. De maatregelen uit het inrichtingsplan zijn onderverdeeld in een 
aantal deelprojecten waardoor:

de opgave van het totale inrichtingsplan overzichtelijk wordt;•	
slimme keuzes kunnen worden gemaakt om voor te sorteren bij •	
subsidieaanvragen;
een fasering in de ingrepen mogelijk wordt;•	
de logistiek tijdens de uitvoeringsfase wordt geoptimaliseerd;•	
een logische afbakening en begrenzing van de deelprojecten ontstaat.•	

4.2  Deelprojecten
De volgende deelprojecten worden onderscheiden.

Deelproject 1:  Ruige Kade (zie profielen 1 en 5)
De Ruige Kade wordt qua profiel niet aangepast. Met het behoud van dit profiel wordt 
voorkomen dat de aanwezige Rode Lijstsoorten worden aangetast. Op de kade wordt 
een vrijliggend wandelpad gerealiseerd. De bestaande aanliggende watergang wordt 
eveneens gehandhaafd. Hiernaast wordt een vrijliggend fietspad gerealiseerd met 
daarnaast een watergang ter afscheiding van het weiland. Het fietspad wordt zodanig 
uitgevoerd dat  onderhoud kan plaatsvinden van de watergangen. De Kade wordt voor 
auto’s alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Tevens zijn hier informatiepanelen 
voorzien. Aan de oostzijde van de kade komen twee uitkijkpunten. Tot het project 
wordt ook het weidevoetpad vlakbij genoemde kades gerekend. Met de aanleg van 
de inrichtingsmaatregelen moet rekening gehouden worden met het behoud van de 
natuur- en cultuurhistorische waarde van de kade.

Deelproject 2:   Doeshofpolder (zie profielen 2 en 3)
In de Doeshofpolder vindt momenteel natuurontwikkeling plaats, in het kader van 
de compensatie van de HSL. Echter er is gekozen voor een natuurdoeltype, waarbij 
geen medegebruik van extensieve recreatie mogelijk is. Met de provincie en de 
HSLorganisatie is overleg gaande over het mogelijk maken van recreatie in dit gebied. 
Keuzes die nu worden bekeken zijn het verschuiven van het compensatiegebied meer 
naar het noorden en de aanleg van een bocht in het fietspad als het aankomt in de 
Doeshofpolder. Beide opties maken dat het fietspad meer aan de zuidkant van het 
natuurcompensatiegebied komt te liggen. De provincie stemt in met een pad over de 
kade langs de Does onder de voorwaarde dat dit pad alleen toegankelijk is buiten het 

4.  Uitvoeringsprogramma

broedseizoen. Honden zijn in het gebied verboden. 

Dit deelproject omvat 2 fasen: 
Fase 1: in aansluiting op de in uitvoering zijnde natuurontwikkeling van staatbosbeheer 
(SBB) realisatie van een wandelpad langs de Does. Tevens is (in het kader van het 
W4-project) aanleg van een fietspad (ook te benutten door wandelaars) vanaf de 
Engelendaal met brug over de A4 door de Munnikenpolder over de Does aantakkend 
op de Ruige Kade voorzien. 
Fase 2: aansluitend op het natuurontwikkelingsproject van SBB, wordt ook het overige 
deel van de Doeshofpolder als natuur ingericht. Het project omvat verder het realiseren 
van plasdrassituatie en de aanleg van enkele voetpaden (knuppelpaden), zoals op de 
plankaart aangegeven.  

Deelproject 3:  Recreatieve verkenning
Er zal een nadere verkenning plaatsvinden of en op welke wijze een recreatieve 
verbinding door de polder Achthoven mogelijk is. In de Raadsvergadering van 9 maart 
2009 verzoekt de Raad het College om in overleg met de grondeigenaren te bezien 
of er alternatieven voor de recreatieve invulling zijn te ontwikkelen, die op draagvlak 
kunnen rekenen van alle betrokkenen in het gebied.

Deelproject 4:   Wateropgave (zie profiel 6) 
Verschillende watergangen zullen op voldoende breedte en diepte moeten worden 
gebracht conform de eisen van het hoogheemraadschap voor het gebied. 

Deelproject 5:  Bezoekerscentrum HSL / Groene Hart
Dit deelproject omvat het omvormen en uitbreiden van Infocentrum HSL tot een 
bezoekerscentrum Groene Hart met informatie over de streek (ondersteunende horeca, 
recreatief transferium, educatie over streek en dergelijke). Van belang daarbij is dat 
er naast de bestaande wandel- en fietsverbinding met de Polder Achthoven ook een 
voetveer over de Does komt (= deelproject 7). Realisatie van dit project vindt vanuit het 
onderhavige inrichtingsplan in combinatie met het W4-project plaats.

Deelproject 6:  Voetveer de Does
Via dit voetveer is een wandelverbinding tussen het Bezoekerscentrum HSL / Groene 
Hart en de polder Achthoven mogelijk.
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 Deelproject 7:  Pontje Oude Rijn
Dit pontje zorgt voor aansluiting van de wandel- en fietsroutes in de Polder Achthoven 
met de routes aan de zuidkant van de Oude Rijn via Zoeterwoude naar Zoetermeer/ 
Haaglanden

Deelproject 8:  Agrarisch natuurbeheer
Op de plankaart zijn indicatief de betreffende percelen aangegeven. Initiatief ligt bij 
de betreffende agrarische natuurvereniging in combinatie met de boeren op basis van 
vrijwilligheid. Vanuit het inrichtingsplan zijn geen specifieke maatregelen opgenomen. 
Wel ligt een aantal percelen in het gebied lager, waardoor zij vaak al nat zijn. De 
provincie heeft als beleidsuitgangspunt functie volgt peil. Dit betekent dat niet meer 
automatisch het waterpeil wordt verlaagd. Boeren zouden dit kunnen benutten door 
natuurontwikkeling als groene dienst aan te bieden. 

Deelproject 9:  Zoekgebied 380 KV (TenNet)
Op het moment van opstellen van dit inrichtingsplan is het nog onbekend of de verbin-
ding bovengronds of ondergronds wordt uitgevoerd. Ook het tracé als zodanig is nog 
niet vastgesteld. Het project wordt in ander kader gerealiseerd (zie verder paragraaf 
4.4), maar heeft wel invloed op het gebied en de uitvoering van een aantal onderdelen 
van het uitvoeringsprogramma, omdat o.a. een bouwweg moet worden aangelegd 
door de polder.. 

4.3 Kosten, financiering en projectorganisatie

Kosten
De inrichting van het gebied bestaat uit de aanleg van verschillende paden, waterpartijen 
en watergangen en bijbehorende constructies en voorzieningen waaronder bruggen 
en steigers.
Voor het ramen van de inrichtingskosten (opgenomen in een separate vertrouwlijke 
rapportage) is gebruik gemaakt van algemene ken- en ervaringsgegevens (prijspeil 
2008). In de raming zijn ook een aantal kostenposten verwerkt die betrekking hebben 
op de ontsluiting van het terrein om de bereikbaarheid met materieel mogelijk 
te maken, zoals het aanleggen van transportbanen, opruimingswerkzaamheden, 
aannemersketen en tijdelijke depots en afvoeren afvalstoffen. 
Voorts zijn in de kostenraming de overige kosten met betrekking tot planvoorbereiding, 
directievoering en toezicht opgenomen. Deze overige kosten zijn naar rato van het 
totale investeringsbedrag naar de onderscheiden deelprojecten verdeeld.

Voor de verwerving van de benodigde gronden is uitgegaan van een gangbare 
verwervingsprijs van agrarische gronden (inclusief de voorbereidings- en 
inmetingskosten van extern bureau en dergelijke). Er is geen rekening gehouden met 
eventuele planschade.

Financiering
Voor het inrichtingsplan zal op financieringsmogelijkheden (co-financiering en 
subsidies) van provincie Zuid Holland,  Hoogheemraadschap van Rijnland en vanuit 
het Regionale investeringsfonds van Holland Rijnland een beroep worden gedaan. 
Cofinanciering door gemeente c.q. initiatiefnemer is veelal een voorwaarde om 
hiervoor in aanmerking te komen. Voor de invulling van de gemeentelijke component 
wordt een overeenkomst met buurgemeenten nagestreefd.
Projectorganisatie
Voor de onderscheiden deelprojecten wordt de volgende projectorganisatie voor-
gesteld.
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Deelproject    Trekker      Betrokken partijen
1:  Ruige Kade     gemeente Leiderdorp    provincie Zuid-Holland grondeigenaren, 
            Hoogheemraadschap van Rijnland, 
            gemeente Rijnwoude, gemeente Kaag en Braassem
2:  Doeshofpolder    gemeente Leiderdorp    grondeigenaren, Staatsbosbeheer, provincie Zuid-Holland
3:  Recreatieve verkenning   gemeente Leiderdorp    provincie Zuid-Holland, grondeigenaren
4:  Wateropgave in polder   Hoogheemraadschap van Rijnland   grondeigenaren, gemeente Leiderdorp, particulieren
5:  Bezoekerscentrum HSL / Groene Hart ...      Programmaburo Groene Hart, RABO Alkemade etc, 
            gemeente Leiderdorp
6:  Voetveer de Does    gemeente Leiderdorp    Provincie, SBB
7:  Pontje Oude Rijn    gemeente Zoeterwoude*    gemeente Leiderdorp, gemeente Rijnwoude
8:  Agrarisch natuurbeheer   agrarische natuurvereniging Wijk & Wouden boeren
9:  380 KV-leiding    TenNet      gemeente Leiderdorp

* Het pontje is opgenomen in het masterplan Zoeterwoude/Rijnwoude bedrijven en infra.

4.4  Haalbaarheid en fasering
Voor het kunnen beoordelen van de haalbaarheid en als afgeleide daarvan de fasering 
van de uitvoering van dit inrichtingsplan zijn de volgende aspecten van belang, 
namelijk:

medewerking van de grondeigenaren en instanties;•	
bijdrage aan de toeristisch-recreatieve structuur (behoeften van de doelgroep);•	
de volgorde van de uitvoeringswerkzaamheden;•	
de financieringsbronnen;•	
de mogelijkheid tot verwerving;•	
de planologische haalbaarheid (bestemmingsplan).•	

Hieronder volgen de bevindingen en conclusies, opgedaan tijdens de opstelling van 
het inrichtingsplan.

Medewerking grondeigenaren en instanties 
In oktober 2008 heeft een rondgang plaatsgevonden bij een vijftal grondeigenaren. 
Tevens is een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Hoven georganiseerd. 
Voorts zijn het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Rijnwoude bezocht. 
Daarnaast is het ministerie van EZ geconsulteerd in verband met de planontwikkeling 
van de 380 KV-leiding.

Bij de gesprekken waren vertegenwoordigers van gemeente Leiderdorp en Grontmij 
aanwezig. Het doel en de opzet van het inrichtingsplan is toegelicht met behulp van 
de concept plankaart met dwarsdoorsneden van de inrichtingsmaatregelen voor de 
paden en watergangen. Daarbij werd ook teruggegrepen naar de eerder vastgestelde 
gebiedsvisie voor de Polder Achthoven en de gebiedsateliers die daaraan ten grondslag 
hebben gelegen.

Grondeigenaren
In zijn algemeenheid stellen de grondeigenaren en bewoners zich terughoudend op 
met betrekking tot het inrichtingsplan. Dit geldt dan vooral, waar het gaat om het 
betreden van de polder zelf. In de ogen van de boeren en bewoners geven recreanten 
overlast, het vee ondervindt hinder en de privacy komt in het geding. Bovendien vindt 
doorsnijding van percelen plaats. 
Aan de ene kant worden vraagtekens gezet bij de groeiende behoeften aan fiets- en 
wandelmogelijkheden voor de stedeling in het buitengebied. Tegelijkertijd wordt 
geconstateerd dat de Ruige Kade door meerdere typen recreanten (fietsers, wandelaars, 
trimmers en skeelers) wordt benut en dat dit ook wel eens hinder oplevert. Het open en 
groen houden van de polder Achthoven wordt breed ondersteund. Als er dan toch wat 
voor de stedeling moet gebeuren, dan kan dit het beste vanaf de rand van de polder 
plaatsvinden. 
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Het recreatieve belang van de Ruige Kade wordt hiermee onderkend. Ter stimulering 
van de beleving van de stedeling voor het agrarisch gebied is voorgesteld analoog aan 
de open monumentendagen ook open dagen op de boerderij te organiseren.
Bij enkele interviews kwam de vraag naar voren, waarom de recreatieve paden niet zouden 
kunnen worden opgenomen in het in uitvoering zijnde natuurontwikkelingsproject in 
de Doeshofpolder.

Hoogheemraadschap van Rijnland
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Rijnwoude is wel draagvlak 
en support voor het onderhavige inrichtingsplan. Het hoogheemraadschap is bezig 
met het in kaart brengen van de knelpunten in de huidige waterstructuur. Op basis 
daarvan moeten maatregelen genomen worden voor verbetering. De wateropgave  
voor de polder wordt bepaald. Een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de 
wateropgave wordt geleverd door de aanleg van nieuwe watergangen langs de Ruige 
Kade alsmede de functieverandering naar natuur (mag vaker onder water staan). Ook 
de in het inrichtingsplan voorgestelde verbreding van enkele watergangen draagt hier 
aan bij. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft onlangs de polder bezocht en 
geconstateerd dat genoemde watergangen  smal en vervuild zijn met plantengroei. 
Tevens is geconstateerd dat de noordkant van de polder nat is.

Gemeente Rijnwoude
De gemeente Rijnwoude ondersteunt het openhouden van de polder. De Ruige Kade 
is volgens de gemeente Rijnwoude een belangrijke schakel in het recreatieve netwerk 
in het buitengebied. In dit verband zijn de oversteek op de Achthovenerweg en de 
plannen voor het pontje over de Oude Rijn ook van belang. Een aanmeerplaats aan de 
overzijde in de insteekhaven van Heineken is voorzien in het masterplan Bedrijvigheid 
en Infra Zoeterwoude/Rijnwoude. Ze onderkent dat er weerstand is van de boeren 
voor recreatief medegebruik. Onderkent wordt ook dat het waterschapsbelang groter 
en doeltreffender is om benodigde grond van boeren te verwerven, dan dat voor 
recreatieve fiets- en wandelpaden het geval is. 
In de samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone, mede ondertekend door de 
gemeente Rijnwoude, is verplaatsing van Vliko naar Bedrijventerrein Groenendijk 
opgenomen. 
Voor de planontwikkeling inzake de 380 kv-leiding Tennet is een gezamenlijk optrekken 
van de betrokken gemeenten van belang. Dit vanwege de gevolgen voor het landschap 
en de belangen van de betrokken grondeigenaren. 

EZ en TenNet
Uit de raadpleging bij EZ en TenNet blijkt dat de benodigde bouwweg en werkterrein 
zowel bij de aanleg van een bovengrondse verbinding als een ondergrondse 
verbinding van tijdelijke aard zijn. De mogelijkheid een recreatieve route parallel 
aan de ondergrondse kabel of bovenlijn aan te leggen is bespreekbaar. De 
officiële besluitvorming over het tracé van de 380 KV-leiding is pas medio 2009. 
Naar verwachting is begin 2009 onofficieel bekend wat het voorkeurstracé gaat 
worden. Een en ander betekent wel dat afstemming moet plaatsvinden tussen de 
werkzaamheden aan de 380 KV-leiding met het onderhavige inrichtingsplan 

Bijdrage aan de toeristisch-recreatieve structuur (behoeften van de 
doelgroep)
Vanuit de toeristisch-recreatieve structuur bezien, in combinatie met de behoeften, 
heeft verbetering van de Ruige Kade de meeste prioriteit. Dit mede gelet op het 
gebruik en knelpunten in de huidige situatie, zoals eerder aangegeven. 
Daarentegen heeft een directe aansluiting van het plangebied middels een 
wandel en fietspad met het infocentrum HSL (dat wordt omgevormd tot info en 
bezoekerscentrum voor de streek) ook prioriteit uit oogpunt van educatie en 
natuurbeleving voor doelgroepen als onder meer scholieren. 

De volgorde van de uitvoeringswerkzaamheden
Voor het daadwerkelijk kunnen realiseren van de onderscheiden deelprojecten 
is de bereikbaarheid van de locatie (bouwweg, werkterrein en dergelijke) en het 
grondverzet van belang ( “werk met werk maken”). 

Zo is voor de verbreding van onder meer de Ruige Kade grond nodig, niet alleen 
voor de kade zelf, maar ook voor het dempen van de bestaande watergang. Deels 
kan de benodigde grond hiervoor uit de te realiseren watergang parallel aan de 
Ruige Kade worden gehaald, maar hij kan ook van elders uit het gebied worden 
aangevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan de te graven waterpartijen ten 
behoeve van de natuurontwikkeling in de Doeshofpolder, maar ook aan grond die 
vrijkomt als gevolg van de door het hoogheemraadschap op te leggen wateropgave 
in de Polder Achthoven (verbreding van de watergangen).
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De financieringsbronnen
De eerder genoemde financieringsbronnen zijn mede bepalend voor de fasering van 
de uitvoering. Overleg met provincie, hoogheemraadschap en regio dient hiervoor te 
worden gecontinueerd.  

De mogelijkheid tot verwerving
Voor het realiseren van de deelprojecten is verwerving van een deel  van de gronden 
noodzakelijk. Op basis van de rondgang bij de eigenaren lijkt medegebruik van de 
betreffende percelen weinig kansrijk. Aankoop van de gronden ligt meer voor de hand. 
Het verwerven via minnelijke schikking heeft hierbij de voorkeur. Mocht dit niet mogelijk 
zijn, dan behoort onteigening tot de mogelijkheden. De wet schrijft voor dat hiervoor 
een bestemmingsplan nodig is, dat realisatie van de beoogde inrichtingsmaatregelen 
mogelijk maakt. 
Ervaring leert dat onteigening ten behoeve van recreatieve routes en natuurontwikkeling 
geen eenvoudige zaak is. In het geval van de polder Achthoven gaat het om een 
planontwikkeling van bovenlokaal belang die deel uitmaakt van het groene flanken 
beleid voor de Leidse Regio. Bovendien is sprake van een prioritair gebied in het kader 
van het provinciale beleid rond de plattelandsontwikkeling. Gelet op de toekomstige 
functie zal de onteigeningsprijs op het niveau van de agrarische grondwaarde liggen. 
Hier is namelijk geen sprake van woningbouw of bijvoorbeeld 
bedrijventerreinontwikkeling.
Zoals eerder aangegeven, is vanuit de belangen van de waterhuishouding 
eventuele onteigening een betere grond. Dit heeft een positieve doorwerking voor 
die deelprojecten waar ook verbetering van de watergangen aan de orde is. De 
gemeente Leiderdorp heeft zich in de samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone de 
inspanningsverplichting opgelegd een grondbank op te zetten.

De planologische haalbaarheid (bestemmingsplan)
Voor het realiseren van de deelprojecten is een partiële herziening van het vigerende 
bestemmingsplan noodzakelijk. Op de Ruige Kade rust nu wel een recreatieve 
bestemming, maar aanpassing zoals in dit inrichtingsplan voorzien, is niet mogelijk 
zonder herziening. Dit geldt ook voor de natuurontwikkeling, de observatiepunten en 
dergelijke . Met de herziening van het bestemmingsplan is circa 1 jaar gemoeid.

Fasering
Op basis van het voorgaande wordt de volgende fasering voorgesteld de uitvoering 
van de deelprojecten.
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Deelprojecten     Fasering  Planvoorbereiding  Realisatie vanaf
1:  Ruige Kade      I   2009 - 2010    2010 
2a:  Wandelpad op de kade Doeshofpolder  I   2009 - 2010   2010
2b:  Overige wandelpaden Doeshofpolder  III   2011 - 2012   2012
2c:  Natuurontwikkeling Doeshofpolder  III   2011 - 2012   2012
3:  Recreatieve verkenning    I   2009 - 2010   
4:  Wateropgave      I   2009 - 2010   2010 
5:  Bezoekerscentrum HSL / Groene Hart  II   2009 - 2010   2010
6:  Voetveer de Does    III   2011 - 2012   2012
7:  Pontje Oude Rijn     II   2009    2009
8:  Agrarisch natuurbeheer    II   2009    2009
9:  380 KV-leiding     I   2009 - 2010   2011

Fase I
Geadviseerd wordt om Deelproject 1: Ruige Kade als eerste uit te voeren. Verbetering 
van deze kade voorziet in de recreatieve behoefte. De nieuw aan te leggen watergang 
parallel aan deze kade past in het beleid van het hoogheemraadschap gericht op 
verbetering van de watergangen en wateropgave. Bijkomend voordeel is dat de 
noodzakelijke grondverwerving niet alleen op basis van recreatie maar ook uit oogpunt 
van waterhuishouding plaats vindt. De uitvoering van dit project levert ook bijdrage 
aan de wens voor natuurbeleving in de directe omgeving van het bezoekerscentrum 
HSL / Groene Hart. Deelproject 3: recreatieve verkenning en deelproject 4: Wateropgave 
vallen ook onder Fase 1. 

Deelproject 2a: wandelpad op de kade van de Doeshofpolder levert een bijdrage aan 
de natuurbeleving en kan op eenvoudige wijze worden gerealiseerd. 
 
Fase II
De inrichting van het Bezoekerscentrum HSL / Groene Hart en het pontje over de 
Oude Rijn alsmede het agrarisch natuurbeheer behoren tot fase II.

Fase III
Het betreft de deelprojecten 2b: Overige wandelpaden Doeshofpolder, 2c 
Natuurontwikkeling Doeshofpolder en 6: de realisering van het voetveer over de Does. 
Voor het kunnen realiseren van deze projecten zal eerst overeenstemming moeten zijn 
over het gebruik van de betreffende percelen (medegebruik dan wel aankoop). 
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1 Inleiding

De gemeente Leiderdorp heeft een inrichtingsplan laten opstellen voor de Polder Achthoven om
het gebied open en groen te houden en beter te ontsluiten voor recreanten. Het plan bevat
verschillende deelprojecten waaronder fiets- en wandelpaden. Een van de concrete projecten
betreft de combinatie van een wandel- en fietspad op en langs de Ruigekade. Op de Ruigekade zal
het voetpad (blijven) liggen. In de polder Achthoven zal het fietspad gerealiseerd worden. Rondom
het fietspad zullen delen van het gebied worden ingericht als een ‘plasdras’ gebied en worden
natuurvriendelijke oevers en watergangen aangelegd. Voorliggende Natuurtoets heeft betrekking
op de werkzaamheden en de projectontwikkeling in dit gebied ten zuidoosten van de Ruigekade
door de Gemeente Leiderdorp.

De werkzaamheden dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot actuele
natuurwetgeving, namelijk de Flora- en faunawet, Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen
Ecologische Hoofdstructuur) en Natuurbeschermingswet 1998. Er mogen geen ontwikkelingen
plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde
natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige
natuurwaarden en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties vanuit de actuele
natuurwetgeving. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In deze rapportage zijn de
resultaten van de Natuurtoets beschreven. In Figuur 1.1 is de globale ligging van het plangebied
weergegeven

Figuur 1.1. Globale begrenzing van het plangebied in de polder Achthoven. Bron: Globespotter.

1.1 Doel

Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen
ingreep met de Flora- en faunawet, NNN en/of de Natuurbeschermingswet 1998 en het bepalen
of de aanvraag van een ontheffing Flora- en faunawet noodzakelijk is. Om hiertoe te komen
worden onder andere de volgende vragen beantwoord:

Leiden

Leiderdorp
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- Komen in de beïnvloedingszone van het plangebied beschermde natuurgebieden voor?
Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de gevolgen hierop? Dienen vervolgstappen in de vorm
van een uitwerking of een compensatieplan opgesteld te worden?

- Welke in het kader van de Flora- en faunawet (zwaar) beschermde soorten (en/of vaste
rust- en verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van de voorgenomen
ontwikkeling (zowel tijdens de aanlegfase als in de gebruiksfase)? Vinden er als gevolg van
de ontwikkeling effecten plaats op deze soorten en worden daarbij verbodsbepalingen
overtreden? Is het noodzakelijk om mitigerende maatregelen te nemen en welke zijn dit?
Dient in het kader van de Flora- en faunawet een ontheffing aangevraagd te worden?

1.2 Leeswijzer

In de inleiding wordt beschreven waarom deze Natuurtoets is uitgevoerd en met welk doel.
Vervolgens wordt in hoofdstuk twee algemene informatie verwoord over de natuurwetgeving,
waaronder de Flora- en faunawet, NNN en de Natuurbeschermingswet 1998. In hoofdstuk drie
wordt de huidige en toekomstige situatie van het plangebied beschreven. In hoofdstuk vier wordt
de gebruikte methode voor de uitvoering van deze Natuurtoets omschreven. In hoofdstuk vijf
staan de resultaten van deze Natuurtoets. Deze zijn onderverdeeld in de resultaten van de
literatuurstudie en het terreinbezoek. In hoofdstuk zes worden de resultaten uit hoofdstuk vijf
getoetst aan de Flora- en faunawet, NNN en Natuurbeschermingswet 1998. Hieruit komen
conclusies en aanbevelingen voort, die worden omschreven in hoofdstuk zeven. Het laatste
hoofdstuk geeft de gebruikte bronnen voor dit onderzoek weer. Achter dit hoofdstuk bevindt zich
een bijlage, die algemene informatie verschaft met betrekking tot de Natuurnetwerk Nederland,
de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.
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2 Wettelijk kader natuurbescherming

2.1 Algemeen

De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, een soortgericht spoor (Flora- en faunawet) en
een gebiedsgericht spoor (Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN) en Natuurbeschermingswet
1998). De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten en het NNN en de
Natuurbeschermingswet 1998 op de bescherming van gebieden. Met de Flora- en faunawet en de
Natuurbeschermingswet 1998 is de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving
geïmplementeerd.

Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Flora- en faunawet, het NNN en de
Natuurbeschermingswet 1998 wordt verwezen naar Bijlage 1.

2.2 Flora- en faunawet

Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Vanuit
deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. De Flora- en faunawet gaat
uit van het 'Nee, tenzij'-principe. Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij
beschermde soorten in het geding zijn, zijn alleen onder voorwaarden mogelijk.

2.3 Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het natuurbeleid. Het NNN is in provinciale
structuurvisies uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke verordening. Ruimtelijke plannen
moeten hieraan worden getoetst. Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en
wetlands zijn beschermd via de Natuurbeschermingswet 1998 en hebben derhalve een wettelijke
status. In of in de nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In principe zijn er geen
ontwikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de wezenlijke kenmerken en waarden van het
gebied aantasten.

In de Provincie Zuid-Holland behoren ‘belangrijke weidevogelgebieden’ tevens bij dit
samenhangende netwerk. Ook hiervoor geldt het ‘nee-tenzij’-regime.

2.4 Natuurbeschermingswet 1998

Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten worden beschermd middels de
Natuurbeschermingswet 1998, deze gebieden hebben daarmee een wettelijke beschermde status.
Er zijn geen ontwikkelingen zonder Natuurbeschermingswet-vergunning toegestaan als deze
ontwikkeling de natuurlijke waarden en instandhoudingsdoelen van het gebied direct of indirect
aantasten.
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3 Gebiedsbeschrijving

3.1 Gebiedsbeschrijving

Het fietspad wordt ten zuidoosten van de Ruigekade gerealiseerd; hiervoor is een plangebied
aangeduid (Figuur 3.1). De Ruigekade ligt ten oosten van de kern van Leiderdorp en is in het westen
van de polder Achthoven gelegen.

Een deel van de polder Achthoven is aangegeven als agrarisch gebied 'plus'. De ‘plus’ staat voor
waardevol weidevogelgebied. Er is in de gehele polder (dus ook het gebied buiten voorliggend
plangebied) sprake van goede afwisseling tussen land (polder) en water (sloten), waardoor in het
gebied verschillende weidevogels zoals de kievit en de grutto voorkomen. Tevens is er een groot
stiltegebied in de polder aanwezig. De graslanden zijn tamelijk soortenarm, langs de Does komen
plaatselijk graslandvegetaties voor met hoge natuurwaarden. In de Doeshofpolder vindt door
Staatsbosbeheer (SBB) natuurontwikkeling plaats in het kader van de natuurcompensatie als
gevolg van de aanleg van de hoge snelheidslijn (HSL).

In Figuur 3.1 is de ligging van het plangebied naast de Ruigekade weergegeven. Het betreft een
gebied van circa 10 hectare en loopt in de breedte in principe vanaf de watergang onderaan de
Ruigekade tot aan de volgende watergang aan de overzijde van het perceel. Binnen dit gebied
vinden ontwikkelingen plaats zoals beschreven in de volgende paragraaf (paragraaf 3.2).

Figuur 3.1. Ligging plangebied fietspad langs de Ruigekade ten oosten van de kern Leiderdorp. Bron: GisViewer
Provincie Zuid-Holland, 2013.



Natuurtoets Gebiedsbeschrijving

projectnummer 266132
19 augustus 2015, revisie 1.0

Pagina 6 van 42

3.2 Projectvoornemen

Gemeente Leiderdorp is voornemens om in samenwerking met Provincie Zuid-Holland een fiets-
en wandelcombinatie te realiseren langs en op de Ruigekade. Het aan te leggen fietspad zal
evenwijdig/parallel lopen langs de Ruigekade en zal op een landschappelijke manier ingepast
worden. Op enkele punten kruist het vrij liggende fietspad een watergang.

Er komen geen beperkingen aan het gebruik van het fietspad. Naast (brom)fietsers wordt het pad
tevens voor bestemmingsverkeer gebruikt (bewoners molen en tbv landbouw). In de toekomst zal
dit verkeer niet meer over de dijk plaatsvinden, maar middels het aan te leggen fietspad.

Rondom het pad worden delen van het plangebied ingericht als natte natuur (plasdrassituatie)
waarbij zoveel mogelijk wateropgave wordt gerealiseerd (Figuur 3.2). Daarnaast worden
natuurvriendelijke oevers aangelegd langs met name de zuidoostelijke brede watergang. Ook
worden enkele korte watergangen aangelegd richting de Ruigekade.

Het ontwerp van het fietspad wordt afgestemd op de doelen die de provincie voorschrijft. Eén van
deze doelen, die goed te koppelen is aan het ontwerp, is de inpassing van bloemrijke bermen,
zodat dit ten goede komt aan de bijenpopulatie. Langs het fietspad zullen informatieobjecten,
rustplekken en afvalvoorzieningen geplaatst worden. In Figuur 3.2 is de inrichting van het
plangebied gegeven. In Bijlage 2 zijn bestekkaarten van het ontwerp gegeven.

Figuur 3.2. Inrichting plangebied fietspad langs de Ruigekade. N.B. de kaart is niet noordelijk georiënteerd.
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3.2.1 Planning

De start van de werkzaamheden is beoogd op december 2015. De werkzaamheden zullen circa
vier tot zes maanden in beslag nemen.
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4 Methodiek

4.1 Algemeen

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde gebieden
is opgebouwd uit twee onderdelen:

1. Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en
ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project;

2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten.

4.2 Bureauonderzoek

In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar de zwaar beschermde (Tabel 3) en overig
beschermde (Tabel 2) soorten uit de Flora- en faunawet. Deze soorten zijn in Nederland zeldzaam
of hebben een Europese bescherming (Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten) en moeten worden
getoetst op voorkomen en het projecteffect. Treden effecten op, of worden verbodsbepalingen
overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, verzachten of te
compenseren om te voldoen aan de Flora- en faunawet.

Algemeen beschermde soorten, die zijn opgenomen in Tabel 1 van de Flora en faunawet, zijn niet
meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in Nederland dat de gunstige
staat van instandhouding niet in het geding komt het voorliggende project. Bovendien geldt voor
deze soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit artikel 8 t/m 12 van de Flora- en
faunawet. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door rekening te houden met de kwetsbare
seizoenen van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige staat
van instandhouding worden gegarandeerd.

Er worden diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk)
voorkomen van zwaarder (Tabel 2 en 3-soorten) beschermde soorten in en rond het plangebied.
Met behulp van landelijke en regionale verspreidingsatlassen en specifieke internetsites
(www.ravon.nl; www.vlindernet.nl; www.libellennet.nl; www.Naturalis.nl\EIS) wordt nagegaan of
in het verleden zwaarder beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij het plangebied. Deze
atlassen maken veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 kilometer). De soortgegevens hebben
daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het plangebied.

Daarnaast worden landelijke databanken voor natuurwaarnemingen geraadpleegd, waaronder
www.Telmee.nl, over de periode 2009-2015. Telmee.nl is het invoerportaal van de landelijke
Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's). Er kan informatie over diverse
soortgroepen tot op kilometerhokniveau worden verkregen. Exacte locaties of datering van de
waarnemingen zijn dan niet bekend. Aan de hand van de resultaten van de bureaustudie wordt
een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in het plangebied voor zouden kunnen komen.
Naast bovengenoemde gegevens zijn gegevens uit de NDFF gebruikt. Deze gegevens zijn aanzienlijk
nauwkeuriger dan die uit Telmee.nl aangezien het bij de NDFF punt waarnemingen betreffen (vaak
tot de coördinaten nauwkeurig) in tegenstelling tot waarnemingen per 5x5 kilometer hokken
(welke weergegeven worden als een 5x5 kmhok dekkend groen vlak). De NDFF data zijn
opgevraagd van de kilometerhokken die het plangebied beslaan (97-463; 96-462; 97-462; 98-463).

Vogels zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Vogels zijn onderverdeeld in soorten met
jaarrond beschermde nesten (categorie 1-4) en niet jaarrond beschermde nesten (categorie 5) (zie

http://www.ravon.nl/
http://www.vlindernet.nl/
http://www.libellennet.nl/
http://www.naturalis.nl/EIS
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toelichting in Bijlage 1 – Wettelijk kader) waarvan inventarisatie gewenst is. Gekeken wordt naar
de verspreiding van categorie 1-4 soorten en soorten van categorie 5 die mogelijk zeldzaam zijn in
de omgeving van het plangebied.

Naast de bronnen met soortinformatie is voor het bepalen van de ligging van beschermde
gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EZ. Om
inzicht te krijgen in de ligging van het plangebied t.o.v. van het NNN is de provinciale website
geraadpleegd.

4.3 Terreinbezoek

Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemd bureaustudie is middels twee
terreinbezoeken bepaald in hoeverre de aanwezigheid van zwaarder beschermde soorten
aannemelijk gesteld kan worden op basis van aanwezig geschikt habitat (één terreinbezoek op
basis van het zoekgebied (22 mei 2014) en één terreinbezoek op basis van de concrete plannen (11
augustus 2015). Naast directe waarnemingen kan dan aan de hand van de aangetroffen biotopen
een beeld worden geschetst van de verwachte aanwezige beschermde soorten. Dit is noodzakelijk
omdat enkele seizoensgebonden soorten flora en fauna mogelijk niet kunnen worden
waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen biotoop en habitatvoorkeur(en) kunnen echter
wel indicaties worden gegeven van het mogelijk voorkomen van deze soorten op de locatie. Het
gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein
(biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten opgetekend.

Op 22 mei 2014 en 11 augustus 2015 zijn terreinbezoeken in de ochtend uitgevoerd bij helder weer
met een temperatuur van circa 20 C° (www.knmi.nl). Tijdens de terreinbezoeken is het plangebied
te voet doorkruist zodat een gebiedsdekkend beeld verkregen is. De aanwezige watergangen zijn
meerdere malen intensief bevist met een RAVON-schepnet.

4.4 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van de verkennende
terreinbezoeken kan worden bepaald of effecten kunnen optreden, of verbodsbepalingen worden
overtreden, of een nader onderzoek nodig is om zwaarder beschermde soorten uit te sluiten en
om te bepalen of een ontheffingsaanvraag aan de orde is. Tevens kan worden geadviseerd over de
te volgen procedure inzake de natuurwetgeving.

http://www.knmi.nl/
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5 Resultaten gebiedsonderzoek

5.1 Beschermde soorten

5.1.1 Bureaustudie

Uit de landelijke en provinciale verspreidingsinformatie en/of uit atlassen (5 x 5 kilometerhok)
blijkt dat in of nabij het plangebied in het verleden diverse beschermde soorten zijn waargenomen.
Uit recente gegevens (2009 – 2015) blijkt dat onderstaande zwaarder beschermde (Tabel 2 en 3
Flora- en faunawet) soorten waargenomen zijn in de omgeving (Telmee.nl en de NDFF).

Op de site Telmee.nl en middels NDFF (2009-2015) worden de onderstaande waarnemingen
vermeld voor de omgeving (Flora- en faunawetsoorten Tabel 2, 3 of jaarrond beschermde vogels).

Vogels
Categorie 1-4 (nesten jaarrond beschermd): boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart,
havik, huismus, ooievaar, ransuil, slechtvalk en sperwer.

Zoogdieren
Zwaarder beschermd: gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis.

Reptielen/amfibieën
Zwaarder beschermd: geen.

Vlinders
Zwaarder beschermd: geen waarnemingen.

Libellen
Zwaarder beschermd: geen waarnemingen.

Vissen
Zwaarder beschermd: kleine modderkruiper, rivierdonderpad en bittervoorn.

Flora
Zwaarder beschermd: bijenorchis, daslook, gele helmbloem, gulden sleutelbloem, klein glaskruid,
rietorchis, tongvaren en wilde marjolein.

Geen van bovenstaande soorten, met uitzondering van de vogels, gewone- en ruige
dwergvleermuis zijn waargenomen in het plangebied zoals weergegeven in Figuur 3.1 (NDFF). De
vleermuissoorten zijn foeragerend aan het begin van de Ruigekade waargenomen (middels
batdetector). De weergegeven vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest betreffen met
name waarnemingen van individuele vogels (overvliegend of jagend) en gaat het niet om een
vastgesteld territorium met vaste rust- en verblijfplaats (welke beschermd is in het kader van de
Flora- en faunawet).

Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de
terreingeschiktheid voor deze soorten, is nagegaan of deze soorten mogelijk in het plangebied of
de omgeving kunnen voorkomen.
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Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het uurhok of kilometerhok betekent niet dat
deze soorten zich op (of in de directe omgeving van) het plangebied bevinden. Het plangebied
omvat slechts een klein deel van het kilometerhok en daarmee ook een beperkt aantal
verschillende biotopen en habitats. Met behulp van de terreinbezoeken is nagegaan welke dit zijn.
Hierdoor kan meer duidelijkheid gegeven worden over de voorkomende dan wel verwachte
soorten in het plangebied.

5.1.2 Terreinbezoek

In de volgende paragrafen worden de aanwezige biotopen en de aangetroffen en/of de te
verwachten soorten beschreven. In paragraaf 5.1.3 is een samenvatting van de te verwachten
soorten in het plangebied/beïnvloedingsgebied gegeven.

Grasland
Het plangebied van het fietspad is gelegen in een agrarisch intensief beheerd grasland parallel aan
de Ruigekade. Tijdens de terreinbezoeken waren de velden recentelijk gemaaid en werden deze
begraasd door vee. Naast grasvegetatie was voornamelijk in de diepere delen van het grasland
enige kruidige vegetatie aanwezig bestaande uit onder andere perzikkruid, zuring en
klaversoorten. In Figuur 5.1 is een impressie gegeven van het grasland waarin het plangebied voor
het fietspad gelegen is.

Figuur 5.1. Impressie plangebied fietspad.

De vegetatie in het plangebied (graspercelen) is floristisch weinig interessant gezien het intensief
beheerde karakter van de percelen en de beweiding door vee. Beschermde plantensoorten (zoals
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de in de bureaustudie genoemde soorten) zijn niet aantroffen en worden op basis van het
aangetroffen voedselrijke en verstoorde biotoop ook niet verwacht.

Het grasland vormt een geschikt (broed)biotoop voor weidevogels. Zo zijn tijdens de
terreinbezoeken verschillende weidevogels als grutto, tureluur en kievit waargenomen. Daarnaast
zijn ook verschillende watervogels als meerkoeten, eenden, zwanen en ganzen in de directe
omgeving gezien en/of gehoord. Op sommige plekken langs het plangebied bevindt zich een
veenweidegebied. Tijdens het terreinbezoek in mei 2014 was het duidelijk dat hier vogels aan het
broeden waren en/of dat jongen aanwezig waren (onder andere aan de hand van alarmroepen).

Het grasland biedt een geschikt biotoop voor algemeen voorkomende zoogdieren en
amfibiesoorten. Zwaar beschermde zoogdieren, amfibie- en reptielsoorten worden hier op basis
van het aanwezige, intensief beheerde biotoop in combinatie met de eisen die de soorten aan hun
habitat stellen niet verwacht. Mogelijk kunnen vleermuizen incidenteel foerageren boven het
grasland. De soorten zullen echter meer gebonden zijn aan de hoog opgaande vegetatie in de
omgeving (zoals op de Ruigekade) en mogelijk de watergangen. Zo is uit de NDFF data naar voren
gekomen dat de gewone en ruige dwergvleermuis foeragerend bij de knotwilgen aan het begin van
de Ruigekade waargenomen zijn. In het plangebied zijn geen bomen en/of gebouwen aanwezig die
een geschikte vaste rust- en verblijfplaatsen bieden voor vleermuizen

Watergangen
In en rondom het plangebied zijn watergangen aanwezig (zie Figuur 5.2).

Figuur 5.2. Impressie watergangen grenzend aan en in het plangebied. Met linksboven en rechtsonder zicht
op de Ruigekade.
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Op enkele locaties kruist het fietspad een watergang; dit is het geval waar het fietspad zich splitst
van het pad op de Ruigekade ter hoogte van de boerderij nabij de Achthovenerweg, centraal in het
plangebied en aan de noordzijde nabij het viaduct van de N446 waar het fietspad weer zal
aansluiten op de Ruigekade. Daarnaast zullen bij een groot deel van de watergangen, die het
plangebied aan de zuidoostzijde begrenzen, natuurvriendelijke oevers aangelegd worden.

Het grasperceel loopt langs de watergang parallel aan de Ruigekade direct over in de oever van
deze watergang. Er is dan ook nauwelijks sprake van oevervegetatie; de soorten die hier
voorkomen zijn vooral algemeen voorkomende gras- en kruidsoorten. De oevervegetatie van de
Ruigekade biedt een potentieel geschikt broedhabitat voor (water)vogels. Zo zijn tijdens het
terreinbezoek in mei meerdere watervogels zowel op het nest als met jongen waargenomen
(Figuur 5.3).

Tijdens het veldbezoek is in de watergangen intensief gevist met een RAVON-schepnet. Tijdens
deze bemonstering zijn voornamelijk (juveniele) tien- en driedoornige stekelbaarzen aangetroffen
alsook meerdere malen de kleine modderkruiper (Figuur 5.3; met name in de zuidoostelijke
watergang). Deze laatste (beschermde) soort staat vermeld op Tabel 2 van de Flora- en faunawet.
De stekelbaars is niet beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. Wel geldt de zorgplicht.
Naast vissen zijn er ook enkele bruine en groene bastaardkikkers aangetroffen (zowel adult,
juveniel of als larve). De watergangen biedt dan ook een geschikt biotoop voor algemeen
voorkomende amfibiesoorten.

Figuur 5.3. Aangetroffen kleine modderkruiper (linksboven), stekelbaarzen (rechtsboven) en meerkoeten met
jongen en op het nest.



Natuurtoets Resultaten gebiedsonderzoek

projectnummer 266132
19 augustus 2015, revisie 1.0

Pagina 15 van 42

Verwacht wordt dat de watergangen een beperkt geschikt leefgebied vormen voor eventueel
zwaar beschermde amfibiesoorten. Dit gezien de aanwezige vissen, het agrarische karakter van de
omliggende percelen en de voedselrijkdom alhier. Bovendien blijkt uit gedetailleerde
verspreidingsgegevens (NDFF) dat er geen zwaarder beschermde soorten zijn waargenomen in –
en in de omgeving van het plangebied.

5.1.3 Samenvatting beschermde soorten

Uit de terreinbezoeken is gebleken dat de soorten weergegeven in tabel 5.1 en die een (zwaarder)
beschermde status hebben in de Flora- en faunawet (Tabel 2/3) voor komen in het plangebied.
In hoofdstuk 6 wordt nader op deze soorten in gegaan. Tijdens de terreinbezoeken zijn geen
andere zwaar beschermde soorten aangetroffen en worden ook niet verwacht.

Tabel 5.1: Aanwezigheid van (mogelijk) zwaarder beschermde soorten in het plangebied.

Soort Beschermingsregime Aanwezigheid Toelichting

Algemene
broedvogels

Tijdens het
broedseizoen

beschermd

Zeer
waarschijnlijk

In de bomen/ dichte
vegetatie.

Kleine
modderkruiper

Tabel 2 Ja
Aanwezig in

watergangen in het
plangebied

Vleermuizen
Tabel 3,

Habitatrichtlijn
Bijlage IV

Mogelijk
Het plangebied

fungeert als
foerageergebied

5.2 Beschermde gebieden

5.2.1 NNN en Belangrijk weidevogelgebied

In Figuur 5.4 is de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland in
Zuid-Holland weergegeven.

Zoals in Figuur 5.4 weergegeven is, bevindt het plangebied zich in de directe nabijheid van het NNN
en is er een Ecologische verbindingszone (EVZ) aanwezig. De EVZ kruist aan de noordzijde het
plangebied. De EVZ ter plaatse is nog niet ontwikkeld en er zijn tevens geen doelsoorten specifiek
voor deze EVZ aangewezen (pers. comm. J.N.J. Kooijman Provincie Zuid-Holland). Voor
(voormalige) Ecologische verbindingszones in de omgeving zijn in het verleden wel doelsoorten
aangewezen (Provincie Zuid-Holland, 1996). Hier betreft het doelsoorten als de waterspitsmuis,
hermelijn, dwergmuis, rugstreeppad, kleine vuurvlinder en bruine glazenmaker. Voorbeelden van
soorten die van maatregelen meeprofiteren: rietzanger, variabele waterjuffer, grote roodoogjuffer
en de rietzanger. De EVZ’s in de omgeving hebben het doel om te fungeren als natte
verbindingszones (met plasdrassituaties en moeraselementen). De EVZ in het plangebied heeft
zeer vermoedelijk ook dit streefbeeld (pers. comm. J.N.J. Kooijman Provincie Zuid-Holland).
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Grote delen van de polder Achthoven, alsook de delen direct grenzend aan en rondom de
Ruigekade zijn door de Provincie Zuid-Holland aangewezen als belangrijk weidevogel gebied (zie
Figuur 5.4). Deze bestemming kent een zwaar beschermingsregime in de Provincie Zuid-Holland.

Figuur 5.4. Ligging NNN en het Belangrijke weidevogelgebied in en nabij het plangebied (rode lijn). Bron:
GisViewer Provincie Zuid-Holland, 2013.

Voor de beschermde gebieden zijn door de provincie Zuid-Holland natuurbeheertypen
geformuleerd in het natuurbeheerplan. Het NNN-gebied grenzend aan de Ruigekade is in het
Natuurbeheerplan van 2014 aangewezen als 'Vochtig weidevogelgrasland' en 'Kruiden- en
faunarijk grasland'. Deze gebieden vervullen een belangrijke functie voor (broed)vogels.

5.2.2 Natura 2000-gebied

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ('De Wilck') ligt op circa 3,5 kilometer ten zuiden van het
plangebied.
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6 Toetsing natuurwetgeving

6.1 Effectbepaling projectvoornemen

Als gevolg van het realiseren van het fietspad en de daar bijhorende inrichting van het plangebied,
treden er enkele storingsfactoren op. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de mogelijke
storingsfactoren tijdens de aanlegfase en de mogelijke storingsfactoren in de gebruiksfase na de
realisatie van het fietspad. (dit is met name van belang voor vogels in het gebied).

Aanlegfase
In de periode vanaf december 2015 wordt het fietspad aangelegd en de directe omgeving
ingericht. Er zal gedurende vier tot zes maanden sprake zijn van werkzaamheden zoals het
aanleggen van asfalt en het verzetten van grond ten behoeve van de natuurvriendelijke oevers. De
vrijgekomen grond wordt zo dicht mogelijk bij de plaats van herkomst gebruikt. Er komt geen groot
depot. De rijbewegingen zullen over eenzelfde route lopen. Naast directe effecten (ruimtebeslag
in het plangebied) kunnen indirecte storingsfactoren optreden. Hierbij gaat het dan om eventueel
geluid- en optische verstoring.

Gebruiksfase
Na realisatie en inrichten van het plangebied zal het gebied gebruikt worden door recreanten.
Storingsfactoren die daarbij kunnen ontstaan betreffen met name optische verstoring en mogelijk
ook geluidsverstoring.

6.2 Effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en weidevogelgebied

Voor wat betreft het NNN (waaronder ook de EVZ valt) is alleen bij directe aantasting sprake van
vervolgstappen, waaronder compensatie. Ditzelfde geldt voor aantasting van belangrijke
weidevogelgebieden. Als gevolg van de inrichting van het fietspad vindt ruimtebeslag plaats op de
EVZ en het belangrijke weidevogelgebied. Hieronder wordt daar verder op in gegaan.

Voor het belangrijke weidevogelgebied geldt dat er ruimtebeslag plaatsvindt als gevolg van de
aanleg van het fietspad en de inrichting van het plangebied. De ligging van het pad in het
belangrijke weidevogelgebied zal, naast ruimtebeslag, ook zorgen voor verstoring (als gevolg van
de aanleg en de gebruikers). Echter is de verwachting dat de verstoring op vogels tijdens de
gebruikersfase gering zal zijn. Omdat de fietser zich relatief snel en geruisloos verplaatst, is te
verwachten dat de verstoring zeer beperkt zal zijn, en in ieder geval minder zal zijn dan door
wandelaars of gemotoriseerd verkeer. Immers, de verstoring duurt minder lang en de
voorspelbaarheid van het gedrag van de fietser is groot, namelijk rechtdoor zonder te stoppen.
Mogelijk rondom de locatie waar een picknickgelegenheid wordt aangeboden, zal de verstoring
iets groter zijn; dit is echter naar verhouding te verwaarlozen aangezien de mensen voornamelijk
rond de picknickplaats zullen blijven (Krijgsveld et al., 2008). Door de ligging van het fietspad tussen
watergangen wordt de verstoring met eventueel (niet-)aangelijnde honden beperkt tot het
plangebied van het fietspad.
Ondanks dat de verstoring van fietsers beperkt zal zijn, geldt er voor de gehele lengte van het
fietspad (en de directe omgeving) een compensatieplicht als gevolg van het ruimtebeslag en het
hierdoor ongeschikt worden van het plangebied voor broedvogels. Aangezien (broed)vogels een
verstoringsafstand hebben zal niet direct naast het pad gebroed worden. Derhalve zal ook voor het
omliggende gebied van het fietspad (ofwel het plangebied zoals aangegeven in Figuur 3.1)
gecompenseerd moeten worden.
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Naast het belangrijke weidevogelgebied bevindt zich voor wat betreft het NNN een EVZ in het
plangebied van het fietspad. Het fietspad kruist dit gebied op de locatie waar het fietspad
doorloopt tot de watergang en Ruigekade die van noordwest naar zuidoost lopen - aan de zijde
van de N446. Het fysieke ruimtebeslag van het fietspad behelst circa een lengte van 60 meter.
Zoals de Verordening Ruimte veronderstelt mogen in een EVZ geen bestemmingen aangewezen
worden die de instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze
gebieden significant beperken, of leiden tot een significante vermindering van de oppervlakte,
kwaliteit of samenhang van die gebieden. Tevens geldt dat er geen nieuwe ontwikkelingen mogen
worden toegelaten die de uiteindelijke realisatie van de EVZ onmogelijk maken.
De ontwikkeling van het fietspad en de inrichting van het plangebied zorgt niet voor een
belemmering van de EVZ, aangezien het maar om een beperkt oppervlak gaat. Het fietspad is goed
verenigbaar met de omgeving en is passeerbaar voor aanwezige soorten. Daarnaast wordt het
plangebied dermate ingericht (met plasdrassituaties) dat het gebied zeer goed aansluit bij het
streefbeeld van de ecologische verbindingszones in de omgeving.

Conclusie
Op basis van bovenstaand wordt geconcludeerd dat in het kader van het NNN (dat wil hier zeggen
het belangrijke weidevogelgebied) sprake is van negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken
van het gebied door ruimtebeslag en verstoring. Om het project door te laten gaan dient een NNN-
compensatieplan opgesteld te worden. De gemeente dient deze aspecten in overleg met de
Provincie Zuid-Holland af te stemmen.

6.2.1 Effecten op de Natuurbeschermingswet 1998

Uit de bureaustudie blijkt dat binnen drie kilometer afstand van (de werkzaamheden aan) het
fietspad geen Natura 2000-gebied ligt. Vanwege de afstand worden als gevolg van de tijdelijke
werkzaamheden en het in gebruik nemen van het pad geen effecten op het Natura 2000-gebied
('De Wilck') verwacht. Zoals aangegeven hierboven, heeft de ruimtelijke ontwikkeling enkel invloed
op de directe omgeving van het plangebied. Op basis van de afstand en de beperkt reikende
invloed zijn er geen negatieve effecten op het Natura 2000-gebied. Een nader onderzoek
(Voortoets) vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 is niet aan de orde.

6.3 Effecten beschermde soorten

Hieronder worden de effecten per soortgroep van Tabel 2- en Tabel 3-soorten en vogels
beschreven. Bij broedvogels wordt onderscheidt gemaakt tussen de aanlegfase en de gebruiksfase.

6.3.1 Broedvogels

Algemene broedvogels
Aanlegfase
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Flora- en
faunawet. Voor de aanleg van het fietspad kan met de meeste broedvogels in het algemeen relatief
eenvoudig rekening gehouden worden door de werkzaamheden (die kunnen leiden tot geluid- en
optische verstoring) niet uit te voeren in de broedtijd (circa maart tot en met juli1) en indien
concrete broedgevallen aanwezig zijn (dit is zeer waarschijnlijk in en direct naast het plangebied).

1 Voor het broedseizoen wordt in het kader van de Flora- en faunawet geen standaardperiode gehanteerd. Het

broedseizoen is afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start
kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.
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Op deze wijze zijn voor de werkzaamheden geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan
de orde. De gunstige staat van instandhouding wordt op deze manier niet aangetast.

Beoogd is om de werkzaamheden uit te voeren vanaf december 2015 tot en met circa mei 2016.
Aangezien de werkzaamheden vóór aanvang van de broedperiode starten, is waarschijnlijk sprake
van een permanente verstoring (voorafgaand aan het broedseizoen). Door deze verstoring zullen
broedvogels het plangebied en het beïnvloedingsgebied mijden als broedplaats en kan eventueel
ook tot in het broedseizoen doorgewerkt worden. Dit laatste is enkel het geval als in het plangebied
tijdens de periode dat de vogels opzoek gaan naar een nestplaats (vestigingsperiode) continue
verstoring aanwezig is. Echter, indien ingeschat wordt dat tijdens de broedperiode (andere)
werkzaamheden worden uitgevoerd dan gedurende het begin/voorafgaand aan de broedperiode,
dient ingeschat te worden of deze werkzaamheden tot verstoring kunnen leiden van de dan
aanwezige broedvogels in de omgeving. Met andere woorden: ingeschat moet worden of de
beïnvloedingszone dan vergroot wordt en tot over het gebied komt waar de vogels mogelijk wel
tot broeden zijn gekomen. Dit laatste is mogelijk relevant indien de werkzaamheden gefaseerd in
het plangebied worden uitgevoerd.

Indien de planning uitloopt en het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen om te werken of
buiten deze periode al te starten met de werkzaamheden, dan dient voorafgaand aan de
werkzaamheden én het broedseizoen het plangebied en de omgeving ongeschikt gemaakt te
worden voor broedvogels. Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet de
omgeving/plangebied/beïnvloedingszone gecontroleerd worden op de aanwezigheid van
broedvogels door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele
broedgevallen binnen het plangebied of de directe omgeving wordt het plangebied niet
vrijgegeven en dienen passende maatregelen genomen te worden die voorkómen dat het
broedgeval wordt verstoord.

Gebruiksfase
De omliggende gebieden (mogelijk ook het plangebied) worden intensief gebruikt als rust- en
foerageergebied door overwinterende vogels als grauwe gans en smient. Voor weidevogels vormt
zowel het plangebied als de directe omgeving een geschikt broedgebied; zo zijn diverse grutto’s en
andere weidevogels aangetroffen. Het gebruik en het ruimtebeslag van het pad hebben direct
negatief effect op de omvang van rust-, broed- en foerageergebied van deze vogels. Negatieve
effecten op reeds in gebruik zijnde nesten (beschermd in het kader van de Flora- en faunawet)
zullen echter niet optreden aangezien de vogels door de continue verstoring van het fietspad
eventueel niet tot broeden overgaan in het plangebied. Het verlies aan broedoppervlakte zal
meegenomen worden in de compensatieplicht vanuit het belangrijke weidevogelgebied (zie
paragraaf 6.1.1).

Jaarrond beschermde nesten
Er is een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en bij
verwijdering van de broedplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de
zogenoemde categorie 1-4-vogelsoorten (zie Bijlage 1). Tijdens de terreinbezoeken zijn in het
plangebied en in de bomen langs het pad geen sporen, nesten/potentiële nestplaatsen of
braakballen aangetroffen van categorie 1-4-vogelsoorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten.

Categorie 5-vogelsoorten
Daarnaast zijn er categorie 5-vogelsoorten, waarvan de nesten alleen jaarrond zijn beschermd als
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit laatste is op het
plangebied niet van toepassing. Er zijn geen categorie 5 soorten te verwachten die zeldzaam zijn
in de directe omgeving of onvoldoende nestgelegenheden hebben in de directe omgeving.
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Derhalve zijn er geen zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die jaarronde
bescherming rechtvaardigen.

Alle vogelnesten (ook die van categorie 5-vogelsoorten die geen jaarrond bescherming genieten)
zijn beschermd tijdens het broedseizoen (globaal half maart tot juli1).

6.3.2 Zoogdieren

Vleermuizen
Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Flora- en faunawet en staan vermeld op Bijlage IV
van de Europese Habitatrichtlijn. Bij het kappen van vooral oudere bomen dient te allen tijde
rekening te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Boombewonende
vleermuizen verblijven in gaten, holen of scheuren van voornamelijk grote bomen.

In het plangebied zijn geen bomen en/of gebouwen aanwezig die een geschikte vaste rust- en
verblijfplaatsen bieden voor vleermuizen. Mogelijk wordt het plangebied en de hoge vegetatie op
de Ruigekade gebruikt als foerageergebied door vleermuizen (dit blijkt ook uit de NDFF data).

Tijdens de werkzaamheden dient verstoring op vleermuizen te worden voorkomen en dient
eventuele lichtuitstraling op de hoogopgaande vegetatie op de Ruigekade (tussen zonsondergang
en zonsopkomst) te worden voorkomen. Wanneer deze maatregel in acht wordt gehouden, zijn
negatieve effecten op vleermuizen uit te sluiten.

Overige zoogdieren
Er zijn geen zwaarder beschermde zoogdieren in het plangebied aangetroffen en worden tevens
niet verwacht. Het plangebied herbergt geen geschikt habitat voor deze soorten. Effecten zijn dan
ook uitgesloten.

6.3.3 Reptielen en amfibieën

Er zijn geen zwaarder beschermde amfibie- en/of reptielsoorten aangetroffen in het plangebied.
Beschermde amfibie- en reptielsoorten worden ook niet verwacht. Waarnemingen van
beschermde reptiel- en amfibiesoorten ontbreken tevens vanuit de omgeving. Effecten op deze
soorten zijn dan ook uitgesloten.

Tijdens de terreinbezoeken zijn verschillende algemeen voorkomende amfibieën (Tabel 1-soort)
aangetroffen. De watergangen bieden een geschikt voortplantingsbiotoop. Om verstoring van de
dieren in hun kwetsbare periode (maart/april – juli/augustus) te voorkomen wordt in het kader
van de zorgplicht geadviseerd om de werkzaamheden aan de watergangen buiten deze tijd uit te
voeren. Daarbij wordt geadviseerd om te voorkómen dat geïsoleerde waterdelen ontstaan
(werken richting open water) zodat de soorten (en overige waterfauna) de mogelijkheid krijgen
om de werkzaamheden te ontwijken. (Zie ook de werkwijze voor de kleine modderkruiper;

Aangezien het plangebied en de omgeving van het plangebied een belangrijke functie vervult
voor verschillende (broed)vogels dient tijdens de werkzaamheden hier rekening mee gehouden
te worden.

Bij de werkzaamheden na zonsondergang dient lichtuitstraling op aangrenzende hoge
vegetatie te worden beperkt om verstoring op foerageergebied van vleermuizen te voorkomen.
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paragraaf 6.3.4) Daarnaast kunnen de soorten voordat de werkzaamheden van start gaan richting
het open water gedreven worden. De soorten zullen het gebied mijden wanneer het water vóór
de werkzaamheden in beweging wordt gebracht.

6.3.4 Vissen

Het plangebied wordt begrensd en doorkruist door watergangen. Het pad zal op verschillende
plekken in het plangebied het water kruisen en er zullen natuurvriendelijke oevers worden
aangelegd. Daarnaast worden enkele nieuwe watergangen gegraven worden. In de watergangen
(met name die aan de zuidoostzijde) is de kleine modderkruiper aangetroffen. De kleine
modderkruiper is een beschermde soort en staat vermeld op Tabel 2 van de Flora- en faunawet.
Als gevolg van de werkzaamheden kan het leefgebied van de soort verstoord worden en kunnen
exemplaren gedood worden.

Tijdens de werkzaamheden aan de watergangen dient om negatieve effecten te voorkomen
rekening gehouden te worden met deze vissoort. Voor de kleine modderkruiper (Tabel 2-soort)
geldt voor ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling, mits de werkzaamheden worden uitgevoerd op
basis van een door de minister van EZ goedgekeurde Gedragscode. Een goedgekeurde
Gedragscode is bijvoorbeeld de gedragscode van de Unie van Waterschappen.

Zo dienen de werkzaamheden te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De werkzaamheden die het water (paaiplaatsen) aantasten dienen niet tijdens de
voortplantingsperiode (april - juni) van de kleine modderkruiper plaats te vinden.

- Op plekken waar overwinterd wordt (de diepe delen), moet in principe buiten de
kwetsbare periode van de overwintering worden gewerkt. Beoogd is om in de periode
vanaf december 2015 de werkzaamheden in de polder te starten. Vooral kritisch zijn de
momenten dat de luchttemperatuur onder het vriespunt ligt of als er ijs aanwezig is in de
watergang. Werken in de periode dat de watertemperatuur erg laag is, maar boven nul,
is mogelijk wanneer goed in beeld gebracht is waar de kleine modderkruipers zich op dat
moment in groepen bevinden. Daarbij moeten deze overwinteringsplekken dan worden
ontzien. Een ter plaatse ecoloog kan deze locatie onderzoeken.

- De aanlegmethode moet zodanig gekozen zijn dat de hoeveelheid slachtoffers zo beperkt
mogelijk is (zie ook werkwijze hieronder).

- Indien aan de orde dienen de werkzaamheden richting het open water uitgevoerd te
worden.

- Er moet een ecologisch werkprotocol opgesteld worden waarin alle ten behoeve van de
kleine modderkruiper te nemen maatregelen worden vastgelegd. Dit ecologisch
werkprotocol moet op de locatie aanwezig zijn en onder alle betrokken partijen bekend
te zijn. Werkzaamheden moeten aantoonbaar conform dit protocol worden uitgevoerd.

- Bij bovenstaande werkzaamheden aan het water dient een deskundig ecoloog betrokken
te worden.

In de winter kan dus gewerkt worden als de overwinteringsplaatsen ontzien worden. Om het hele
jaar zonder beperkende factoren te kunnen werken kan er ook gekozen worden voor een bepaalde
werkwijze. Deze wijze is hieronder toegelicht. Ook voor de aan te leggen watergangen en
plasdrasgebieden, dienen eerst deze vergraven te worden voordat deze aangesloten worden op
de bestaande watergangen.
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Mogelijk kan bij de aanleg van de ondiepe
oever door een aanpassing van de
werkvolgorde verstoring van het watermilieu
voorkomen worden. Er wordt daarbij gestart
met het realiseren “in het droge” van het
ondiepe deel. Door een klein dammetje
aangrenzend aan de watergang nog in stand
te houden, wordt voorkomen dat er al direct
tijdens de werkzaamheden water vanuit de
watergang het nieuwe deel in stroomt en dat
het water in de watergang vertroebeld wordt.
Als de graafwerkzaamheden van het ondiepe
deel afgerond zijn, wordt als laatste het
tussenliggende dammetje verwijderd door
het weg te trekken richting het nieuw
gegraven deel. Als op deze wijze gewerkt
wordt kunnen de werkzaamheden het gehele
jaar door plaatsvinden, omdat er geen
verstoring van het watermilieu plaatsvindt.

Figuur 6.1. Werkwijze zodat er zo min mogelijk verstoring in de watergang optreedt (RVO, 2011)

Wanneer volgens bovenstaande maatregelen gewerkt wordt (en /of gewerkt kan worden volgens
een goedgekeurde gedragscode) zijn er geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de
orde. Bovendien betreft het één (langgerekte) watergang in een polder met vele voor de kleine
modderkruiper geschikte watergangen. De functionaliteit van het leefgebied (als polder in zijn
geheel) wordt niet aangetast. De gunstige staat van instandhouding blijft tevens gewaarborgd.
Daarnaast leveren de ondiepe delen uiteindelijk meer geschikt habitat voor de kleine
modderkruiper op.

Wordt niet gewerkt conform deze maatregelen (en/of conform een goedgekeurde gedragscode)
dan dient een ontheffingsprocedure doorlopen te worden. Voorgenoemde maatregelen zijn
globaal gezien ook van toepassing op de aangetroffen algemene vissoorten in de watergangen.

6.3.5 Planten

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen in het plangebied. De intensief beheerde
graslanden herbergen geen geschikt habitat of standplaatsfactoren voor zwaar beschermde
soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten.

6.3.6 Overig beschermde soorten

Er zijn geen effecten te verwachten op andere beschermde soorten, zoals libellen, vlinders en
andere ongewervelden in het plangebied, omdat ze niet zijn aangetroffen tijdens de
terreinbezoeken en de aangetroffen biotopen langs het pad niet of nauwelijks geschikt zijn.
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7 Conclusies

Ten behoeve van het optimaliseren van de recreatieve verbinding langs en op de Ruigekade wordt
door de Gemeente Leiderdorp een fietspad gerealiseerd ten zuiden van de Ruigekade. Het gebied
wordt daarnaast landschappelijk ingepast in de omgeving. De aanwezige natuurwaarden in het
plangebied van het fietspad en in de directe omgeving zijn in relatie tot de uit te voeren
werkzaamheden getoetst aan de Flora- en faunawet, NNN (met onder meer belangrijke
weidevogelgebieden) en de Natuurbeschermingswet 1998. Voor zowel het belangrijke
weidevogelgebied als de Flora- en faunawet geldt dat bij de aanleg en inrichting van het plangebied
vervolgstappen aan de orde zijn.

7.1 Conclusies soortenbescherming

Tabel 2 en 3-soorten en jaarrond beschermde nesten
Kort samengevat geldt dat in het plangebied van het fietspad één beschermde soort, namelijk de
kleine modderkruiper, is aangetroffen die (naast het voorkomen van broedvogels) de
voorgenomen realisatie van het fietspad kan beïnvloeden. Daarnaast is de aanwezigheid van
vleermuizen in de omgeving zeer waarschijnlijk.

Mitigerende maatregelen
In het plangebied is de kleine modderkruiper (Tabel 2-soort) meermaals aangetroffen. Met deze
soort dient rekening gehouden te worden. De werkzaamheden aan de watergangen zijn tijdens de
winterperiode (de start van de werkzaamheden staan gepland in december 2015) slechts mogelijk
wanneer de kleine modderkruiperpopulatie gespaard wordt door het mijden van diepere delen
en/of wanneer de natuurvriendelijke oevers in ‘het droge’ worden aangelegd. Aantasting van de
watergang in de voortplantingsperiode (april-augustus) dient voorkomen te worden.

Daarnaast dient in verband met de aanwezigheid van zwaar beschermde vleermuissoorten in het
plangebied en directe omgeving, lichtuitstraling na zonsondergang te worden voorkomen (tijdens
de werkzaamheden).

Algemene broedvogels
Bij de realisatie van het pad dient rekening gehouden te worden met het voorkomen van
broedvogels. Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de
Flora- en faunawet. Het plangebied en de graslanden in de directe omgeving vervullen een
belangrijke functie voor (broed)vogels en deze zijn hier dan ook in grote getale aanwezig.

Preventieve maatregelen
Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden door de
werkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (globaal halverwege maart tot en met juli en/of
wanneer concrete broedgevallen aanwezig zijn) of te voorkómen dat de vogelsoorten tot broeden
komen in het plangebied/beïnvloedingszone. Op deze wijze worden de broedvogels niet verstoord
en zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde.

Mitigerende maatregelen
Wanneer de werkzaamheden starten in de winterperiode dient er continue verstoring plaats te
vinden om te voorkomen dat vogels tot broeden komen in het plangebied (en eventueel door de
werkzaamheden tijdens het broedseizoen verstoord worden). Met name indien de
werkzaamheden gefaseerd in ruimte en tijd in het plangebied plaatsvinden dient hier alert op
geacteerd te worden.
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In tabel 7.1 is een overzicht weergegeven van de aanwezigheid van zwaarder beschermde soorten,
de te nemen maatregelen en de noodzaak tot ontheffing.

Tabel 7.1: Overzicht van aanwezigheid zwaarder beschermde soorten, de te nemen maatregelen en of er
noodzaak is tot een ontheffingsaanvraag.

Soortgroep/ soort Ingreep
verstorend

Nader
onderzoek

Ontheffing
noodzakelijk?

Bijzonderheden/
opmerkingen

Kleine
modderkruiper

Mogelijk Nee Mogelijk*
Maatregelen

nemen voor de
soort

Broedvogels
algemeen

Mogelijk Nee Nee

Voorkomen dat
broedvogels tot
broeden komen

en verstoord
raken

* indien niet gewerkt wordt conform soortspecifieke en zorgplicht maatregelen.

Vervolgstappen
De beschreven maatregelen om effecten op beschermde soorten te voorkomen of te mitigeren,
dienen bij de verdere uitwerking van de planvorming zoals contracterings- en aanbestedingsfase
en begeleiding van de realisatie, te worden opgenomen als ecologische randvoorwaarden. Tijdens
de realisatie fase zullen de maatregelen deel moeten uitmaken van een ecologisch werkprotocol.

7.1.1 Kansen voor de natuur

Nagenoeg alle vleermuissoorten zijn gevoelig voor lichtverstoring. Om het terrein geschikt te
houden dan wel te maken voor vleermuizen, wordt aangeraden om het aanbrengen van verlichting
(en uitstraling hiervan) zoveel mogelijk te beperken (ook tijdens de aanlegfase). Lage armaturen
met wit licht die naar beneden uitstralen vormen geen belemmering voor vleermuizen en zouden
gebruikt kunnen worden. Daarnaast bestaat vleermuis/natuurvriendelijke verlichting.

7.2 Conclusies gebiedenbescherming

Effecten Ecologische Hoofdstructuur en Belangrijk weidevogelgebied
Het plangebied kruist op een bepaald punt een Ecologische verbindingszone. Daarnaast valt het
plangebied grotendeels in een belangrijk weidevogelgebied.

In het kader van het NNN (waaronder de EVZ valt) worden geen belemmeringen voorzien. Dit komt
met name doordat de inrichting van het gehele plangebied aansluit bij het streefbeeld van de EVZ
en het fietspad geen barrière zal vormen.

Omtrent het belangrijke weidevogelgebied is als gevolg van de realisatie van het fietspad, naast
ruimtebeslag, met name door verstoring van gebruikers sprake van negatieve effecten op de
wezenlijke kenmerken en waarden van het plangebied als huidig broedgebied voor weidevogels.
Ondanks de gunstige biotopen die ingericht worden in het plangebied, zullen de soorten hier door
de aanwezigheid van fietsers niet snel tot broeden komen. Als gevolg van deze nadelige gevolgen
is een vorm van compensatie noodzakelijk. De gemeente kan de ligging van het fietspad en de
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bijkomende consequenties in het belangrijke weidevogelgebied bespreekbaar maken bij de
Provincie Zuid-Holland zodat gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden.

Effecten Natura 2000
Uit de bureaustudie blijkt dat binnen drie kilometer afstand van het plangebied geen Natura 2000-
gebied ligt. Vanwege de afstand worden geen effecten op het Natura 2000-gebied ('De Wilck')
verwacht. Zoals aangegeven hiervoor, heeft de ruimtelijke ontwikkeling beperkte invloed,
eventueel op de directe omgeving van het plangebied. Op basis van de afstand en de beperkte
invloed zijn er geen negatieve effecten op het Natura 2000-gebied. Een nader onderzoek
(Voortoets) vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 is niet aan de orde.

7.3 Tot slot

De voorliggende Natuurtoets is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden,
literatuuronderzoek en verkennend terreinbezoek. Een dergelijk onderzoek kan niet geheel
uitsluiten, dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, (zwaarder) beschermde soorten
worden aangetroffen. Gezien het gebruik en de kennis van aanwezige natuurwaarden in het
plangebied worden de risico's op verstoring van beschermde soorten als minimaal ingeschat.
Eventueel aangetroffen soorten dienen verplaatst te worden naar geschikt leefgebied in de
omgeving.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze rapportage, ecologische begeleiding en/of
nader onderzoek kunt u contact opnemen met ons bureau.

Oosterhout, augustus 2015

Antea Group
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Bijlage I Wettelijk kader

Flora- en faunawet
Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Vanuit
deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Het uitgangspunt van de wet
is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is
toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen,
waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden
mogelijk.

Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de
verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling
of ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied.
Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes onderscheiden:
- Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime;
- Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime;
- Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 van de AMvB

– zwaarste beschermingsregime.

Algemene vrijstelling
Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de
verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen ontheffing nodig.

Vrijstelling onder gedragscode
Voor tabel 2-soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) als
wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. De goedgekeurde gedragscodes staan
vermeld op de website van het Ministerie van EZ (https://mijn.rvo.nl/flora-en-faunawet-
ontheffing-en-vrijstellinghttp://www.rvo.nl/). Voor de meeste activiteiten zijn er inmiddels
gedragscodes goedgekeurd. De kans is groot dat de voorgenomen activiteit kan worden uitgevoerd
onder één van de vele goedgekeurde gedragscodes.

Ontheffing Tabel 2 en 3 - soorten
Als er niet kan worden gewerkt onder een geldige gedragscode, is voor tabel 2-soorten alsnog een
ontheffing nodig om toestemming te hebben voor het overtreden van de verbodsbepalingen in de
wet. Ook voor tabel 3-soorten geldt een ontheffingsplicht.
Ingrepen waarbij de verbodsbepalingen worden overtreden moeten ter goedkeuring worden
voorgelegd aan RVO.nl door middel van een ontheffingsaanvraag, vergezeld van een overzicht van
mitigerende of compenserende maatregelen om effecten tegen te gaan. Als de mitigerende of
compenserende maatregelen (tijdelijke) effecten niet kunnen voorkomen en de gunstige staat van
instandhouding niet in het geding komt, dan wordt een ontheffing verleend.

Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten
Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de
Europese Habitatrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het vernietigen van
vaste verblijfplaatsen van bijlage IV-soorten met als wettelijk belang ruimtelijke ingrepen. Een
ontheffing voor ruimtelijke ingrepen is alleen mogelijk onder de volgende wettelijk belangen:

- Bescherming van flora en fauna;
- Volksgezondheid of openbare veiligheid;

https://mijn.rvo.nl/flora-en-faunawet-ontheffing-en-vrijstelling
https://mijn.rvo.nl/flora-en-faunawet-ontheffing-en-vrijstelling
http://www.rvo.nl/
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- Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Voor de meeste ruimtelijke projecten betekend dit dat een ontheffing voor Habitatrichtlijn Bijlage
IV-soorten alleen kan worden aangevraagd onder dwingende redenen van groot openbaar belang.
Dit belang moet worden onderbouwd om het groot openbaar belang aan te tonen. Een groot
openbaar belang is een belang op regionale of nationale schaal. Vaak is de verwijzing naar een
regionale structuurvisie voldoende.

Vogels
Vogels zijn niet opgenomen in Tabel 1 tot en met 3. Alle vogels zijn in het broedseizoen gelijk
beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de bescherming van de nesten.
Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die jaarrond zijn beschermd (Categorie 1 tot
en met 4-vogelsoorten, zie onderstaande tabel), nesten die alleen jaarrond zijn beschermd als
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen (Categorie 5-
vogelsoorten) en nesten die niet jaarrond zijn beschermd (overige vogelsoorten).

Soort Categorie Toelichting

Steenuil 1 Nesten die ook buiten het broedseizoen in
gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

Gierzwaluw, Roek 2 Nesten van koloniebroeders

Grote gele kwikstaart, Huismus,
Oehoe, Ooievaar, Kerkuil,
Slechtvalk

3 De fysieke voorwaarden voor de vaste
nestplaats zijn afhankelijk van bebouwing,
vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar

Boomvalk; Buizerd; Havik,
Ransuil Sperwer, Wespendief en
Zwarte wouw

4 Vogels die jaar in jaar uit in hetzelfde nest
broeden en die zelf niet of nauwelijks in staat
zijn een nest te bouwen

Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de
Europese Vogelrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het vernietigen van vaste
verblijfplaatsen van vogels met als wettelijk belang ruimtelijke ingrepen of dwingende redenen van
groot openbaar belang. Om ruimtelijke ontwikkelingen toch uit te kunnen voeren, moeten
mitigerende maatregelen worden genomen om effecten vooraf te voorkomen. Om zeker te zijn
van de juiste maatregelen is het aan te bevelen om de maatregelen voor te leggen aan het
Ministerie van EZ door het indienen van een ontheffingsaanvraag. Hoewel een ontheffing voor
vogels in de meeste gevallen niet kan worden afgegeven, geeft de Minister in haar besluit aan of
de maatregelen voldoende zijn (positieve afwijzing).

Zorgplicht
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat planten en
dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit betekent dat handelingen
(of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn
voor planten en/of dieren niet mogen worden uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch
uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden
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genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient
bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om
soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor
elke soort en elk individu in Nederland.

Procedure ontheffingsaanvraag
Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet
aan te vragen, maar u moet wel de zorgplicht nakomen.

Voor soorten van tabel 2 geldt dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er
een vrijstelling geldt. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aan te vragen, maar u
moet uw activiteiten aantoonbaar uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de
zorgplicht gelden.

Indien u niet kunt werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de
functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen
(zogenoemde mitigerende maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing van de Flora- en
faunawet aan te vragen. Wilt u zeker weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er
inderdaad geen ontheffing nodig is? Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te
keuren.

Indien beschermde soorten van tabel 3 zijn aangetroffen in het plangebied, dan is mogelijk een
ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Net als voor tabel 2-soorten geldt dat als u maatregelen kunt
nemen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te
garanderen (zogenoemde mitigerende maatregelen), u geen ontheffing van de Flora- en faunawet
hoeft aan te vragen. U kunt uw mitigatieplan voorleggen bij RVO.nl voor goedkeuring.

Voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (die ook onder de tabel 3-soorten van de Flora-
en faunawet vallen) is het niet langer mogelijk ontheffing aan te vragen op grond van ruimtelijke
ontwikkelingen. Dat zelfde geldt voor vogelsoorten. Zie Flora- en faunawet voor een beschrijving
van de te volgen procedure voor deze soorten.

Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden
aangevraagd bij RVO.nl van het ministerie van Economische Zaken. Voor de ontheffingsaanvraag
is het noodzakelijk te weten welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen
kunnen worden getroffen. RVO.nl zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan
waarin de aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen
bedenkingen’ (vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is
wanneer men zich bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.

Wabo
Vanaf 1 oktober 2010 is voor ruimtelijke ontwikkelingen de Wabo (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht) in werking getreden. Dit houdt in dat de benodigde vergunningen en
ontheffingen, dus ook die ten aanzien van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet, in
de meeste gevallen via een omgevingsvergunning gaan lopen. De aanvraag voor de
omgevingsvergunning wordt ingediend bij de betreffende gemeente en vervolgens door de
gemeente ter beoordeling voorgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken (voormalig
Ministerie van EL&I). Het Ministerie van EZ geeft bij goedkeuring een vvgb (verklaring van geen
bedenkingen) af. Deze vvgb vervangt de huidige ontheffing Flora- en faunawet.



Natuurtoets Bijlage I Wettelijk kader

projectnummer 266132
19 augustus 2015, revisie 1.0

Pagina 34 van 42

Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN).
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2014 werd deze term vervangen
door NNN door staatssecretaris Dijksma van het ministerie van EZ.

De Nederlandse natuur staat steeds meer onder druk, bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van
wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de wens om natuurgebieden in de buurt te
hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).

In het NNN liggen de twintig Nationale Parken die Nederland kent. Ze hebben gezamenlijk een
oppervlakte van 123.000 ha. Ongeveer 45%van alle hectares NNN op het land is ook Natura 2000-
gebied.

Netwerk van gebieden
Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuur-gebieden
hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.
Het NNN bestaat uit:
- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde

robuuste verbindingen;
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);
- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).

Het NNN is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn.
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Natuurbeschermingswet 1998
Nederland kreeg in 1967 voor het eerst een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het
mogelijk om natuurgebieden en soorten te beschermen. Op den duur voldeed de wet niet meer
aan de eisen die internationale verdragen en Europese verordeningen stellen aan
natuurbescherming. Daarom is in 1998 een nieuwe Natuurbeschermingswet gemaakt die alleen
gericht is op gebiedsbescherming. De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005
gewijzigd. Sindsdien zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de
Natuurbeschermingswet verwerkt.

Beschermde gebieden
De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de
Natuurbeschermingswet:
- Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);
- Beschermde natuurmonumenten;
- Wetlands.

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten
die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.

Bestaand gebruik
Op 1 februari 2009 is de wet gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het zogenoemde 'bestaand
gebruik'. Hieronder vallen activiteiten in en om beschermde Natura 2000-gebieden die al
plaatshadden voordat een gebied als beschermd gebied is aangewezen. De wijziging is met name
van belang voor provincies (als bevoegd gezag) en voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik.
De wijzigingen zijn gericht op:
- verbetering van de werking van de wet in de praktijk;
- verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn.

Beschermde Natuurmonumenten
Met de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 is in 2005 het verschil tussen Beschermde
Monumenten en Staatsnatuurmonumenten vervallen: beide zijn nu Beschermde
Natuurmonumenten.

Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden worden opgeheven
en niet langer beschermd als beschermd natuurmonument. De natuurwaarden, waarvoor het
natuurmonument was aangewezen, worden wel in de Natura 2000-aanwijzing opgenomen.

Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de Natuurbeschermingswet.
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 Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van infrastructurele werken is door de gemeente Leiderdorp opdracht verstrekt tot het 
verrichten van een archeologisch bureauonderzoek om de waarde te bepalen van eventueel aanwezi-
ge archeologische resten in het plangebied Polder Achthoven. De gemeente Leiderdorp gaat de Ruige-
kade van Achthovenerweg tot Doespolderweg vernieuwen voor recreatieve doeleinden. 
Op basis van de Archeologische Waarden-en Verwachtingskaart  zijn de archeologische verwachtingen 
per periode opgesteld. De hoogste trefkans geldt voor de IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd.  
Diachron UvA bv adviseert een archeologisch inventariserend onderzoek in de vorm van een verken-
nend booronderzoek (IVO-O) om eventuele archeologische resten in kaart te brengen. Hierbij wordt 
vastgesteld in hoeverre het plangebied reeds is ontgraven ten behoeve van kleiwinning in de 18e eeuw. 
 
Het verkennend booronderzoek heeft aangetoond dat in delen van het plangebied afzettingen van de 
Oude Rijn voorkomen waarop archeologische resten mogelijk aanwezig kunnen zijn. Dit betreffen dan 
met name de sedimenten uit de stroomgordel van de rivier (bedding-, oever- en crevasseafzettingen), 
waarop resten van bewoning uit de IJzer en/of Romeinse tijd aanwezig kunnen zijn, deze gebieden 
hebben ook een hoge archeologische verwachting voor deze perioden. In de komgebieden zouden 
eventuele off-site vondsten/resten aanwezig kunnen zijn. In de bovenste delen van het profiel kunnen 
mogelijk nog sporen aanwezig zijn die gerelateerd zijn aan de kleiwinning die in de Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd in het gebied heeft plaatsgevonden.  
 
Geadviseerd wordt om alleen daar waar de sedimenten van de stroomgordel van de Oude Rijn ver-
stoord gaan worden een vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een archeologische begelei-
ding. 
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 1 Administratieve gegevens onderzoeksgebied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Inleiding 
In het kader van infrastructurele werken is door de gemeente Leiderdorp opdracht verstrekt tot het 
verrichten van een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek (IVO-O) om de 
waarde te bepalen van eventueel aanwezige archeologische resten in het plangebied. 
De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om langs de Ruigekade in de Polder Achthoven een 
fietspad aan te leggen. Daarnaast wordt een natuurlijk verloop gegraven bij bestaande sloten met na-
tuurvriendelijke oevers en worden diepere waterpartijen aangelegd. 

1.2 Plangebied 
Het plangebied is uitgestrekt langs een groot deel van de Ruigekade en loopt grofweg tussen de bocht 
in de Achthovenerweg in het zuidwesten, tot aan de Doespolderkade in het noordoosten. Ten zuidoos-
ten van het plangebied strekt de Polder Achthoven zich weids uit. Aan de westzijde grenst de polder 
aan de Huis ter Doespolder, met vlak erachter de A4 en een jachthaven; aan de noordwestzijde grenst 
de polder aan de N446; aan de noordoostzijde vormt de Ruigekade de grens met de Doespolder (ge-
meente Kaag en Braassem) en aan de oostzijde ligt de Hondsdijkse Polder (gemeente Rijnwoude). Aan 
de zuidkant ligt ten slotte dan nog de Oude Rijn, met aan de overkant Zoeterwoude-Rijndijk en Groe-
nendijk. 
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Fig. 1.1 Ligging van het plangebied (in rood).  

1.2.1 Huidig grondgebruik 
De Polder Achthoven is grotendeels onbebouwd, met uitzondering van het gelijknamige buurtschap 
aan de zuidkant van de polder en enkele molens. Het huidige grondgebruik in het plangebied is gras-
land/weideland.  
 

 
 
Fig. 1.2 Huidige inrichting van het plangebied: de Polder Achthoven gezien vanaf de Achthovenseweg.1 
 

                                                                    
1 Foto door Vincent van Zeijst (commons.wikimedia.org)  



 9

1.2.2 Toekomstig grondgebruik 
Het doel van de aankomende infrastructurele werken is om de Ruigekade aantrekkelijker te maken als 
recreatieve route. De gemeente Leiderdorp gaat de Ruigekade vanaf de Achthovenerweg tot de Does-
polderweg hiervoor opknappen. Deze verbinding voor fietsers én voetgangers wordt heringericht als 
wandelpad. Op enige afstand van het wandelpad wordt, aan de kant van de Polder Achthoven, een 
nieuw fietspad aangelegd (in de polder). Een natuurvriendelijke oever, nieuwe ‘natte' natuur, infor-
matiepanelen en rustplekken zijn eveneens onderdeel van de plannen.2 
Bij de aanleg van het fietspad zal niet dieper dan 30 cm gegraven worden. Bij een aantal bestaande 
sloten worden natuurvriendelijke oevers (NVO) met een natuurlijk verloop gegraven. De hellingen 
waaronder de flauwe oevers worden aangelegd zijn 1:10 en 1:20. 
Diepere ontgravingen vinden plaats bij de aanleg van twee waterpartijen; gemiddeld 70 cm diep, met 
een maximum van 80 tot 90 cm. 
Langs bepaalde stukken van de Ruigekade worden ondiepe ontgravingen gedaan. Dit varieert tussen 
de 20 en 50 cm beneden maaiveld. 

 

   
 Archis-onderzoeksmeldingsnummer 65256  
 Projectnaam Polder Achthoven  
 Provincie, gemeente Zuid-Holland, Leiderdorp  
 Plaats, toponiem Leiderdorp, Polder Achthoven  
 Kaartblad 30F  
 Centrale coördinaten 97835/463001  
 Omvang plangebied Circa 172.000 m2 (2150 bij 80 m)  
 Eigenaar grond Gemeente Leiderdorp  
 Aard huidige inrichting Grasland/weideland  
 Plaats in archeologisch proces Bureauonderzoek en verken-

nend booronderzoek (IVO-O) 
 

 Uitvoerder Diachron UvA bv en Earth Inte-
grated Archaeology bv 

 

 Beheer en plaats documentatie Archis en e-Depot  
 Bevoegde overheid Gemeente Leiderdorp  
 Opdrachtgever Gemeente Leiderdorp  
   
 
Tabel 1.1 Administratieve gegevens Polder Achthoven. 
 

1.3 Doel 
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende en ver-
wachte archeologische waarden aan de hand van bekende bronnen, met als resultaat een rapport met 
een gespecificeerde archeologische verwachting voor een bepaald gebied.  
Het inventariserend veldonderzoek, uitgevoerd door middel van verkennende boringen (IVO-O), heeft 
als doel vast te stellen of de gespecificeerde verwachting op basis van het bureauonderzoek klopt en 
eventueel de verwachting op basis van het booronderzoek bij te stellen.  
Op basis hiervan kunnen door het bevoegd gezag gefundeerde beslissingen genomen worden ten aan-
zien van eventueel archeologisch vervolgonderzoek, voordat de mogelijke aanwezige archeologische 
waarden door bouwactiviteiten verloren gaan. 
 
1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van alle geraadpleegde bronnen. De inventarisatie van gegevens over 
het onderzoeksgebied staat in hoofdstuk 3 beschreven. Aan de hand hiervan wordt vervolgens een ge-
specificeerde verwachting opgesteld voor het plangebied in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de 

                                                                    
2 www.rijnland.net 
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resultaten van het verkennende booronderzoek. Tot slot wordt dit rapport port afgesloten met hoofd- 
stuk 6, waarin advies gegeven wordt over eventuele vervolgstappen ten behoeve van de bescherming 
van de archeologische waarden in het plangebied. 
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 2 Methode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Algemeen 
Het bureauonderzoek bestaat uit een inventarisering van bekende waarden in het onderzoeksgebied 
doormiddel van een literatuur- en bronnenonderzoek, een inventarisatie van bekende archeologische 
waarnemingen in het onderzoeksgebied en uit een analyse van beschikbaar geo(morfo)logisch, arche-
ologisch en historisch kaartmateriaal.  
Om gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied op te stellen zijn de verschillende 
verzamelde gegevens geanalyseerd en onderling gecombineerd. 
Dit bureau- en verkennend booronderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Ne-
derlandse Archeologie (KNA, versie 3.3). Na afronding wordt het rapport van dit bureau- en verken-
nend booronderzoek met de verzamelde, en gecombineerde, data en de uitkomsten van het onderzoek 
overgedragen aan e-depot en afgemeld in Archis. Op deze manier blijft de informatie beschikbaar voor 
toekomstig archeologisch onderzoek in de regio. 

2.2 Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied beslaat het plangebied met daarbij een gebied dat zich van circa 2 km ten 
noordwesten tot 2 km ten zuidoosten van het plangebied uitstrekt. Hiermee worden de relevante ar-
cheologische monumenten, waarnemingen, bodemkundige en geomorfologische kenmerken in het 
onderzoek meegenomen.  

2.3 Geraadpleegde bronnen 
De volgende bronnen zijn voor het bureauonderzoek geraadpleegd: 

- het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS). Via dit systeem zijn archeologische vondsten, 
onderzoeken en monumenten in het onderzoeksgebied opgevraagd.  

- de Archeologische Waarden-en Verwachtingskaart Leiderdorp 
- de bodemkaart 1:50.000 
- de geomorfologische kaart 1:50.000 
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 3 Inventarisering bekende waarden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder worden de bekende waarden in het onderzoeksgebied beschreven per categorie.  

3.1 De ondergrond van het onderzoeksgebied 
De omgeving van Leiderdorp bestaat tijdens het eerste deel van het Holoceen (circa 8.000 jaar gele-
den) uit een open getijdengebied met wadplaten en kreken.3 De getijdenwerking zorgt voor wisselen-
de waterstanden en opslibbing van sediment, waardoor de getijdenbekkens achter de duinen geleide-
lijk aan dichtslibben. Het zeewater bereikt in deze periode ook zijn maximale uitbreiding landin-
waarts. Vanaf 5500 jaar geleden neemt de invloed van de zee op de omgeving van Leiderdorp als ge-
volg van de daling van de zeespiegel geleidelijk af. 
Langs de kust ontstaan vanaf circa 2750 voor Chr. strandwallen, langwerpige zandruggen die het ach-
terland afsloten van de zee. Ze kunnen ontstaan door een samenspel van een aantal factoren: de con-
tinue aanvoer van sediment, de afname van de zeespiegelstijging en de vorm van de kust, die weinig 
reliëf vertoont. De kust breidt zich zo geleidelijk uit in westelijke richting. Rond 1500 voor Chr. is de 
Hollandse kust grotendeels gesloten. Tussen de opeenvolgende strandwallen bevinden zich laagtes die 
aangeduid worden als strandvlakte. Bij hoogwater kan hier veen groeien. Het proces van overstromin-
gen en droogvallen gaat door tot de Middeleeuwen. 
 
Leiderdorp bevindt zich in de invloedsfeer van de Oude Rijn. Terwijl de invloed van de zee nog steeds 
merkbaar is, wordt in de loop van het Holoceen de invloed van de rivieren uit centraal en zuidelijk Ne-
derland in het Zuid-Hollands kustgebied steeds groter. De beginfase van de Oude Rijn is gedateerd 
omstreeks 4400 voor Chr., maar de rivier is vooral actief tussen ca 2200 en 750 voor Chr. 
Deze activiteit valt samen met het einde van het Laat Neolithicum (2500-2000 voor Chr.) en de Brons-
tijd (2000-800 voor Chr.), wanneer mensen in het kustgebied op tal van plaatsen hun huisplaatsen in-
richten.  
Gedurende de actieve periode heeft de Oude Rijn in belangrijke mate de ondergrond van het huidige 
Leiderdorp gevormd door de afzettingen van rivierklei, zavel en zand. Het stroomgebied heeft het 
overgrote deel van het plangebied, Polder Achthoven (tot bij de Molenwatering), nagenoeg de hele 
Munnikkenpolder en grote delen van de huidige bebouwde kern tot aan de Zijl omvat.  
 
Van oorsprong was de Rijn een meanderende rivier. Rivieren van dit type kenmerken zich door een 
kronkelende rivierbedding, waarvan de sedimentatie plaatsvindt in de binnenbocht. Hier is de 
stroomsnelheid van het water, in tegenstelling tot de buitenbocht, laag. In de buitenbocht vindt door 
de hogere stroomsnelheid juist erosie plaats. Bij hoogwater treedt de rivier buiten haar oevers en ver-
oorzaakt overstromingen. De oeverwallen van de rivier breken voor de bedijking bij hoogwater regel-
matig door, waardoor de rivier vrij spel krijgt in het achterliggende komgebied. Daar ontstaan kleine 
stroompjes of crevassegeulen met eigen oever- en beddingafzettingen (crevasseafzettingen). Deze 
crevasseafzettingen manifesteren zich als ruggen in het landschap, kunnen enkele tientallen meters 
breed zijn en vertakken zich volgens een onregelmatig patroon. 4 
 

                                                                    
3 Voor het opstellen van deze paragraaf is gebruik gemaakt van de gegevens uit Takken et al 2008, hoofdstuk 3. 
4 Takken et al 2008, 20-22. 
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Enkele kleinere crevassesystemen liggen ook in het huidige plangebied tussen Ruigekade en Doespol-
derkade. Deze crevasseafzettingen bieden nadat het land weer droog valt uitstekende woongronden 
op, omdat de ruggen boven de nattere komgebieden uitstijgen, de mineraalrijke ondergrond zeer ge-
schikt is voor akkerbouw en de natte weiden in de kom zeer geschikt zijn voor het weiden van vee. Dit 
is ook de te zien op de geomorfologische kaart (fig. 3.1); de zuidelijke helft van het plangebied ligt op 
een rug en de noordelijke helft in een dal/vlakte. Juist deze crevasseafzettingen kunnen gedurende de 
Bronstijd en IJzertijd bewoond zijn geweest. 
 
Aan het einde van de Bronstijd (circa 1300 tot 800 voor Chr.) neemt het debiet van de Oude Rijn sterk 
af als gevolg van het ontstaan van de Kromme Rijn en de Vecht verder stroomopwaarts. Dit resulteert 
in een periode van relatieve rust voor Leiderdorp. De eens watervoerende geulen slibben dicht met 
zand en klei. In het drassige achterland krijgt veen de kans te groeien. In de delta vindt het opkomende 
water haar weg door zich in te snijden in het veen (kreken en prielen). De oevers van de Oude Rijn 
worden geschikte plaatsen voor bewoning. Dit verklaart de IJzertijd-vindplaatsen langs de rivier; de 
vroegste nederzetting in Leiderdorp (Munnikkenpolder) dateert ook uit deze periode.5 
 

 
 
Fig. 3.1 De geomorfologische opbouw van het onderzoekgebied (in zwart). 
 

3.1.2 Bodem 
Op de bodemkaart van Nederland is te zien dat de ondergrond van het plangebied bestaat uit zeeklei-
grond. Dit komt overeen met het gegeven dat Leiderdorp rond 300 voor Chr. te maken krijgt met een 
nieuwe periode van vernatting (vanuit zee). Het land overstroomt regelmatig en zeeklei wordt afgezet. 
De bodemkaart geeft echter ook aan dat het maaiveld vergraven/afgegraven is. Het lijkt zodoende 
waarschijnlijk dat het gebied is afgekleid, zoals op diverse locaties in Leiderdorp het geval is. 

                                                                    
5 Takken et al 2008, 20-22. 
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Fig. 3.2 De bodem van het onderzoeksgebied (in zwart) 
 

3.2 Historische gegevens 
Voor een uitgebreid historisch kader van het plangebied wordt verwezen naar de Toelichting op de Ar-
cheologische Waarden-en Verwachtingskaart Leiderdorp.6 
Een belangrijk historisch gegeven dat hier benadrukt wordt, is dat het plangebied Polder Achthoven 
vanaf de Late-Middeleeuwen tot het einde van de 20e eeuw systematisch is afgegraven voor kleiwin-
ning. Het sediment dat werd afgezet bij zee-overstromingen (in de periode 800-1200 na Chr.), is van-
wege de samenstelling ervan (niet te kalkrijke, matig zandig tot sterk siltige klei), zeer geschikt voor de 
fabricage van bakstenen en dakpannen. Sinds de opkomst van de steenbouw in Nederland in de 12de 
eeuw zijn oevers en uiterwaarden gebruikt voor de kleiwinning. 7 
 

3.3 Archeologische gegevens  
 

3.3.1 Archeologische monumenten in het onderzoeksgebied 
Rondom het plangebied zijn in Archis meerdere monumenten vastgelegd met een status variërend 
van hoge archeologische waarde tot zeer hoge archeologische waarde en beschermd. Dit beschermde 
monument betreft de restanten van een kasteelcomplex dat naast het meest zuidelijke punt van het 
plangebied ligt. Drie van de overige monumenten, nederzettingscomplexen, bevinden zich tot een ki-
lometer ten westen van het plangebied en een ander monument en nederzettingscomplex ligt 2 kilo-
meter ten oosten. 
 
 
 

                                                                    
6 Takken et al 2008, 24-28. 
7 Takken et al 2008, 22. 
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Fig. 3.3 De archeologische monumenten in het onderzoeksgebied (in rood) en het plangebied (in zwart).  
 

      
Mnr Toponiem Complextype Datering Status Opmerkingen 
851 Ruigekade; Doeshof; Ter 

Does 
Kasteel Late-

Middeleeuwen 
Terrein van zeer hoge 
archeologische 
waarde, beschermd 

Terrein met aanleg en over-
blijfselen van een kasteel ge-
legen in rivierklei 

10678 Hoogmadeseweg; Sams-
onveld 

Nederzetting Vroege-
Middeleeuwen 

Terrein van zeer hoge 
archeologische 
waarde 

Cultuurlaag met aardewerk, 
huttenleem, tufsteen, tefriet 
en botmateriaal 

15373 Munnikenpolder; de Does Nederzetting Vroege-
IJzertijd-
Romeinse tijd 

Terrein van hoge ar-
cheologische waarde 

Botmateriaal en hout gevon-
den, conservering redelijk 

15375 Munnikenpolder Nederzetting IJzertijd-
Romeinse tijd 

Terrein van hoge ar-
cheologische waarde 

Vuile laag of cultuurlaag met 
(on)verbrand bot en Romeins 
aardewerk 

8798 Hondsdijkse Polder Nederzetting Romeinse tijd-
Vroege-
Middeleeuwen 

Terrein van zeer hoge 
archeologische 
waarde 

Een aangetroffen sestertius, 
tufstenen weefgewichten, 
bronzen baardtang, fibulae, 
kraal met glasdraad en een 
dupondius 

      

 
Tabel 3.1 Archeologische monumenten in het onderzoeksgebied. 
 

3.3.2 Archeologische waarnemingen in het onderzoeksgebied 
Hieronder zijn de verschillende archeologische waarnemingen in het onderzoeksgebied in kaart ge-
bracht. Met name Romeins aardewerk is in de omgeving van het plangebied veelvuldig aangetroffen. 
De waarnemingen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit booronderzoeken. 
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Fig. 3.4 De archeologische waarnemingen in het onderzoeksgebied (in rood).  
 

     
Waarn. Toponiem Omschrijving Datering Opmerkingen 
8123 AMK-terrein M8797/Polder 

Achthoven 
Aardewerk, bot en 
steen 

Late-IJzertijd- 
Romeinse tijd 

Archeologische opgraving 

17281     

17283 Hoogmadese weg Aardewerk Vroege-
Middeleeuwen 

Uit nederzettingscomplex 

17299     

24204 Munnikenpolder Aardewerk Romeinse tijd Romeinse scherf gevonden tijdens weg-
aanleg in zwarte laag; de rest is op het 
stort gevonden 

24217 Polder Achthoven/Ruige kade Aardewerk, steen 
en bot 

Late-IJzertijd-
Vroeg-
Romeinse tijd 

Niet-archeologisch graafwerk in kreekdal 

42820 Munnikenpolder Aardewerk Romeinse tijd Proefsleuven op een oeverwal 

45438 Vluchtschacht Polder Achtho-
ven 

Aardewerk en bot Late-IJzertijd-
Vroeg-
Romeinse tijd 

Veldkartering op een oeverwal 

49336 Doeshof Aardewerk Late-IJzertijd- 
Romeinse tijd 

Booronderzoek op een oeverwal 

138482 Munnikenpolder Aardewerk IJzertijd-
Romeinse tijd 

Booronderzoek op een inversierug (vind-
plaats 1) 

138483 Munnikenpolder Aardewerk Neolithicum-
Romeinse tijd 

Booronderzoek op een inversierug (vind-
plaats 2) 

138484 Munnikenpolder Aardewerk Neolithicum-
Romeinse tijd 

Booronderzoek op een inversierug (vind-
plaats 3) 

138485 AMK-terrein 
M15374/Munnikenpolder 

Aardewerk, steen 
en bot 

Neolithicum-
Nieuwe tijd 

Booronderzoek op een inversierug 

138486 Munnikenpolder Aardewerk en bot IJzertijd-
Romeinse tijd 

Booronderzoek op een inversierug 

127282 Polder  Achthoven  Houtskool IJzertijd-
Romeinse tijd 

Booronderzoek op een oeverwal 

405873 Parallelweg Aardewerk en 
houtskool 

Romeinse tijd-
Nieuwe tijd 

Booronderzoek op een oeverwal 

405879 Monuta Bot Paleolithicum- Archeologische begeleiding op een oever-
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Waarn. Toponiem Omschrijving Datering Opmerkingen 

Laat-
Neolithicum 

wal 

413790 Simon Smitweg Aardewerk, bot, 
huttenleem en 
houtskool 

Paleolithicum-
Late-
Middeleeuwen 

Booronderzoek op een oeverwal 

420217     

423172 Hoogmadeseweg Aardewerk en bak-
steen 

Vroege-
Middeleeuwen-
Nieuwe tijd 

Booronderzoek op een inversierug 

427525 Polder Achthoven Aardewerk, glas, 
metaal 

IJzertijd-
Nieuwe tijd 

Veldkartering in de polder 

 
Tabel 3.2 Archeologische waarnemingen in het onderzoeksgebied (Waarn.= ARCHIS-waarnemingsnummer). 
 

3.3.3 Archeologisch onderzoek in het onderzoeksgebied 
In de gemeente Leiderdorp heeft al veel archeologisch onderzoek plaatsgevonden: de gemeente, de 
provincie Zuid-Holland, de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), 
lokale archeologen (m.n. de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afd. 6 Rijnstreek), de histo-
rische vereniging, universiteiten, musea en commerciële archeologische bureaus hebben ieder op hun 
eigen wijze bijgedragen aan de kennis over de geschiedenis van Leiderdorp. 8 
Het reeds uitgevoerde onderzoek dat voor deze ontwikkelingslocatie interessant is staat vermeldt in 
hoofdstuk 4. 
 
  

                                                                    
8 Takken et al 2008, 29. 
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 4 Archeologische verwachting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Algemeen 
Op basis van de aardwetenschappelijke en bekende archeologisch waarden in het onderzoekgebied 
wordt een gespecificeerde verwachting voor het plangebied opgesteld. Hiervoor worden de gegevens 
uit hoofdstuk 3 en de bestaande wetenschappelijke kennis van het gebied gecombineerd om tot een 
zo goed mogelijke verwachting te komen. 
 
De resultaten van elk archeologisch onderzoek in Leiderdorp waren aanleiding om de archeologische 
verwachting en trefkans naar onderen dan wel boven bij te stellen. In de toelichting op de Archeologi-
sche Waarden kaart wordt gesteld dat: “Opgegraven terreinen worden als verstoord weergegeven (de 
archeologische resten zijn immers verdwenen).” 9 Dit is opvallend aangezien in Archis ter hoogte van 
vindplaats 3 een archeologisch onderzoek uit 2011 is vastgelegd waarbij de conclusie werd getrokken 
dat het terrein “Op grond van algehele verstoring en het ontbreken van kansrijke zones met betrek-
king tot archeologische vindplaatsen (zandige crevasseafzettingen binnen de rivierinversierug van De 
Does) binnen het plangebied, wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.” Het ging hier om een boor-
onderzoek, uitgevoerd door Oranjewoud BV. 
 
In de Archeologische Waarden-en Verwachtingskaart zijn waarnemingen, al dan niet in combinatie 
met een monument samengevoegd tot een vindplaats. Op de kaart zijn de vindplaatsen weergegeven 
met een hoge archeologische trefkans. Toekomstig) archeologisch onderzoek zal tot een definitieve 
waardering van een vindplaats moeten leiden. Op de waardenkaart zijn binnen de gemeente Leider-
dorp zeven vindplaatsen gedefinieerd. Vindplaats 1 en 3 bevinden zich respectievelijk ten noordwesten 
en zuidoosten van het plangebied (Fig. 4.1) en worden hieronder kort toegelicht. 
 
Vindplaats 1: polder Achthoven, HSL-Ruigekade 
In 1974 werd in de Achthovenerpolder door de AWN afdeling Rijnstreek een vindplaats uit de eerste 
eeuwen van de jaartelling aangesneden. De meeste vondsten kwamen uit een verland kreekje en kon-
den gedateerd worden in de Late IJzertijd of Vroege Romeinse tijd. Ondanks de grote hoeveelheid 
vondsten zijn er toentertijd geen sporen van huizen gevonden. In 1995 werd de vindplaats door RAAP 
opnieuw aangetoond in het kader van het karterende onderzoek in het tracé van de HSL. Omdat de 
vindplaats niet bedreigd werd door de aanleg van het spoor is de locatie niet verder onderzocht.10  

                                                                    
9 Takken et al 2008, 22. 
10 Takken et al 2008, 31. 
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Fig. 4.1 Uitsnede van de Archeologische Waarden-en Verwachtingskaart Leiderdorp, met aan weerszijde van het 
plangebied vindplaats 3 en 1.   
 
Vindplaats 3: Doespolder 
Tijdens afkleiwerkzaamheden in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn op verschillende locaties in 
de Doespolder bewoningssporen uit de IJzertijd / Vroege-Romeinse tijd gevonden. Naast de resten van 
een hut zijn ook overblijfselen van een palenpad en een dierlijke begraving aangetroffen. Het skelet is 
in situ achter gelaten en met zand bedekt. De sporen zijn aangetroffen op het diepste niveau van af-
kleiing (75 tot 100 cm –mv). Het is waarschijnlijk dat daaronder nog behoudenswaardige resten in de 
ongestoorde ondergrond zitten.11 
 
Het is opvallend dat vindplaats 3 in 2008 nog als terrein met een hoge trefkans werd weergegeven, 
aangezien bekend was dat het terrein flink is ontgraven vanwege kleiwinning. In 2011 is vervolgens 

                                                                    
11 Takken et al 2008, 32. 
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door Oranjewoud BV geconstateerd dat het terrein algeheel verstoord is en is het advies uitgedragen 
om het toenmalige plangebied vrij te geven wat betreft archeologie. 

4.2 Gespecificeerde archeologische verwachting per periode 
De hieronder opgestelde verwachtingen zijn voor de perioden vanaf de Vroege Middeleeuwen afhan-
kelijk van de mate van kleiwinning die zich met name in de 18e eeuw in het onderzoeksgebied heeft 
voorgedaan. Het is niet duidelijk in hoeverre deze (recente) ontgravingen van toepassing zijn op het 
plangebied. 
Mogelijk aanwezige resten uit perioden voor  de Vroege Middeleeuwen bevinden zich in lagen die voor 
kleiwinning oninteressant zijn: de afzettingen van de Oude Rijn. Deze lagen zullen daarom waar-
schijnlijk niet door de kleiwinning zijn aangetast. 
De verwachtingen en trefkansen zijn gebaseerd op de Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart 
Leiderdorp.12 
 
Paleolithicum en Mesolithicum 
Er zijn geen paleolithische of mesolithische resten in Leiderdorp gevonden. Een voor de hand liggende 
verklaring hiervoor is dat de geologische lagen uit deze periode zeer diep liggen, circa 8-16 m –NAP. Ze 
zijn begraven onder latere lagen met veen, rivierafzettingen en zeeklei. De archeologische verwachting 
voor deze perioden is dan ook laag. 

 
Neolithicum en Bronstijd 
Vondsten uit de periode Neolithicum tot en met de Bronstijd zijn schaars in Leiderdorp. Er zijn wel 
aanwijzingen voor menselijke activiteiten, maar dan gaat het om vondsten die niet in hun oorspron-
kelijke context teruggevonden zijn. Dit betreft bijvoorbeeld de vondsten die gedaan zijn op Vindplaats 
47 (zie figuur 4.1). De uitgegraven grond was afkomstig van afkleiwerkzaamheden in de kleirijke pol-
ders in het buitengebied. In dit specifieke geval was de grond tot op een diepte van circa 1 m onder 
maaiveld afgegraven. Volgens het geologische en bodemkundige kaartmateriaal komen in de onder-
grond tot die diepte geen afzettingen voor, die dateren uit het Laat-Neolithicum, waaruit moet wor-
den opgemaakt dat de vondsten niet in primaire positie zijn aangetroffen.  
Op het Leiderdorps grondgebied zijn neolithische en bronstijdsites niet bekend, maar dat betekent 
niet dat die niet aangetroffen kunnen  worden. De kans op het aantreffen van sites uit het Neolithi-
cum en de Bronstijd is afhankelijk van enkele voorwaarden:  
••Er moeten mariene afzettingen in de ondergrond aanwezig zijn die zijn afgezet in een milieu dat 
niet continue onder water stond, zodat bewoning in bepaalde periodes mogelijk was;  
••Het Oude Rijnsysteem heeft de oudere mariene afzettingen niet opgeruimd (met name de hoofd-
geul zorgt voor erosie); 
••Antropogene ingrepen hebben niet of slechts zeer lokaal plaatsgevonden. 
De kans op het aantreffen van een neolithische (of een Bronstijd-) vindplaats is het grootst buiten de 
invloedssfeer van het stroomgebied van de Oude Rijn enerzijds en het Hollands veengebied anderzijds. 
Voor Leiderdorp geldt dat de hoogste verwachting voor deze perioden in onder andere in het huidige 
plangebied ligt. De archeologische verwachting voor deze perioden is middelhoog. 
 
IJzertijd  
Vanaf de IJzertijd (800-12 voor Chr.) is Leiderdorp een gebied geworden waar het goed wonen is. Met 
name de eerste 500 jaar is een periode van relatieve rust. Grote delen van het land komen droog te 
liggen. De bewoning op de oevers van de Rijn bij Leiden en Leiderdorp neemt dan ook aanzienlijk toe. 
Toch betreft het hier nog steeds nederzettingen van enkele boerderijen. Op de hogere delen (naast de 
oevers van de Rijn ook crevasseruggen en getijdekreekruggen) bouwen de lokale boeren hun huizen. 
In de directe omgeving liggen akkers voor onder meer graanteelt, die begrensd worden door greppels. 
Op de rand van de oeverwal zien we de weides voor het vee. Ook kan dicht bij de woonplaats vis ge-
vangen worden. In de omliggende moerasbossen en op de oeverwal is voldoende houtopslag beschik-
baar voor de constructie van huizen en brandhout. Voorwerpen worden, afgezien van organische ma-

                                                                    
12 Takken et al 2008, 22-26. 
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terialen, vervaardigd uit ijzer, brons of aardewerk. Spinklosjes en weefgewichten wijzen op de ver-
vaardiging van wollen kleding. Vanaf de IJzertijd zien we de eerste aanwijzingen voor prehistorische 
wegen in de vorm van het palenpad dat tijdens afkleien in de Doespolder, ten noordoosten van het 
plangebied, is aangetroffen.  
Aangezien het plangebied voor de helft op een crevasserug ligt, is de kans op bewoningsporen uit deze 
periode hoog. 

 
Romeinse tijd 
Rond 50 na Chr. is in Nederland de limes geïnstalleerd als verdedigde noordgrens van het Romeinse 
Rijk. Deze limes bestaat dan uit een reeks legerplaatsen (castella) op de zuidoever van de Rijn.  Leider-
dorp ligt direct aan de overzijde van de Oude Rijn ten opzichte van castellum Matilo (in de huidige Vi-
nex-locatie Roomburg). Op tal van plaatsen binnen de gemeentegrenzen zijn bewoningssporen uit de 
Romeinse periode ontdekt (vindplaats 1-4 en 6; terreinen met een hoge archeologische waarde). Het 
betreft sporen van rurale nederzettingen of huisplaatsen van de inheemse bevolking. In de Munnik-
kenpolder zijn resten van een perceleringssysteem uit de Romeinse tijd aangetoond. Tevens zijn hier 
aanwijzingen voor tenminste een huisplaats. Bij een deel van de bewoning in Leiderdorp zal het gaan 
om locaties die sinds de IJzertijd bewoond waren. Daarnaast heeft de aanwezigheid van de auxilia 
(hulptroepen) in castellum Matilo ongetwijfeld een grote impuls aan het gebied gegeven. De soldaten 
vormden een goede afzetmarkt voor landbouw- en andere handelsproducten. Romeins Romeinse dak-
pannen, aangetroffen in Leiderdorp, met stempels van het 30ste Legioen dat gevestigd was in Matilo, 
zijn de stille getuigen van het onderlinge contact. 
Vindplaats 1 ligt direct ten zuidoosten van het plangebied. De archeologische trefkans voor deze perio-
de is dan ook hoog. 

 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd 
In de Vroege-Middeleeuwen vinden aan weerszijden van de Oude Rijn de eerste ontginningen plaats 
ten behoeve van akkerbouw. Het middeleeuwse Leiderdorp vindt zijn oorsprong in de zesde eeuw na 
Chr. rond de plaats waar tegenwoordig de tennisbanen bij de Hoogmadeseweg liggen (vindplaats 5). 
In de loop van de Late Middeleeuwen wordt het gebied achter de Rijn ontgonnen. De Polder Achtho-
ven, het huidige onderzoeksgebied, is vanaf circa 1440 bekend. De Huis ter Doespolder of Doeshofpol-
der als afsplitsing van Polder Achthoven ontstaat in 1651.  
De archeologische verwachting voor de (Late-)Middeleeuwen en Nieuwe tijd is hoog. 
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 5 Booronderzoek (IVO-O) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Inleiding 
Een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd door middel van verkennende boringen (IVO-O) heeft 
als doel vast te stellen of de gespecificeerde verwachting op basis van het bureauonderzoek klopt en 
eventueel de verwachting op basis van het booronderzoek bij te stellen. Voor dit inventariserend veld-
onderzoek zijn de volgende vragen van toepassing: 

 Klopt de gespecificeerde verwachting zoals opgesteld in het bureauonderzoek? 
 Zo nee, op welke punten moet deze verwachting worden bijgesteld? 
 Is vervolgonderzoek noodzakelijk? 
 Zo ja, welke onderzoeksmethode wordt het meest geschikt geacht? 

 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de eisen die in de KNA 3.3 worden gesteld aan een inventarise-
rend veldonderzoek verkennende fase door middel van boringen. De boringen zijn uitgevoerd met be-
hulp van een 7 cm edelmanboor, er zijn in totaal 100 boringen gezet in een lange raai (met op plaatsen 
waar meerdere ingrepen gaan plaatsvinden aangevuld met kortere raaien), met tussenafstanden van 
50 meter in de zones met een lage en middelhoge verwachting en 25 meter in de gebieden met een 
hoge archeologische verwachting. De boringen zijn tot maximaal 120 cm onder maaiveld geplaatst. 
Enkele geplande boringen konden vanwege de aanwezigheid van gas-, water- en elektriciteitsleidin-
gen niet worden uitgevoerd. 
 
De locaties van de boringen zijn op kantoor in een GIS gezet, waarbij de XY coördinaten zijn bepaald. 
De hoogtes ten opzichte van maaiveld zijn afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland. De bo-
ringen zijn beschreven conform de eisen van de ASB 5.2.13 Alle boorgegevens zijn terug te vinden in Bij-
lage 1 (boorbeschrijvingen en profielen) en in afbeeldingen 1 en 2a-e is de ligging van de boorpunten 
weergegeven. 
 

5.2 Resultaten veldwerk 
Op basis van de in de boringen aangetroffen profielen/bodemopbouw is het gebied in drie verschil-
lende zones op te delen (zie ook afbeelding 1): 

1. een zone in het noordoosten van het plangebied (vanaf ongeveer boring 62-boring 101) met 
een bodemopbouw die bestaat uit een pakket zwak/matig humeuze, sterk geoxideerde matig 
siltige klei op een pakket matig tot sterk humeuze matig siltige klei, soms afgewisseld met 
laag sterk kleiig veen (Vk3). In de bovenste 20-30 cm van de bovenste laag zijn regelmatig 
fragmenten baksteen aangetroffen en in het onderste pakket komen regelmatig houtresten 
voor. Beide pakketten zijn vrijwel kalkloos. 

2. een zone in het centrale deel van het plangebied (ongeveer van boring 43 tot boring 62) met 
een bodemopbouw die bestaat uit een pakket zwak/matig humeuze, sterk geoxideerde matig 
siltige klei op een pakket matig tot sterk siltige klei dat veelal matig humeus is. In de bovenste 

                                                                    
13 Bosch 2005. 
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20-30 cm van de bovenste laag komen regelmatig fragmenten baksteen voor. Beide pakketten 
zijn vrijwel kalkloos.  

3. de zuidwestelijke zone van boring 1-42, met een bodemopbouw die bestaat uit een pakket 
veelal zwak humeus tot humusloze matig siltige klei met daaronder een afwisseling van dui-
delijk grovere sedimenten, veelal bestaande uit matig tot sterk siltig matig fijn tot uiterst grof 
zand, sterk tot uiterst siltige klei en sterk zandige klei. Deze lagen bevatten weinig tot geen 
humus en er komen af en toe enkele houtresten in voor. De sedimenten zijn (op de bouwvoor 
na) veelal kalkrijk. 

 
De aangetroffen sedimenten behoren allemaal tot de afzettingen van de Oude Rijn, waarbij de meest 
kleiige en humeuze afzettingen zijn gevormd in een komgebied en de sterker siltige en zandige afzet-
tingen tot de stroomgordel van de rivier behoorden. Hieronder vallen de beddingafzettingen, oeveraf-
zettingen en crevasseafzettingen. In het gehele onderzoeksgebied wordt de top van het profiel ge-
vormd door klei die is afgezet in een komgebied. Vermoedelijk bestond de bovenkant van het profiel 
honderden jaren geleden nog uit mariene kleien, deze zijn echter door kleiwinning afgegraven. 
 

 
 
Fig. 5.1 Overzicht plangebied met de boorpunten en de drie onderscheiden zones. 
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Fig. 5.2 a-e Detailkaarten boorpunten. 
 

5.3 Conclusies booronderzoek 
Het verkennend booronderzoek heeft aangetoond dat in delen van het plangebied afzettingen van de 
Oude Rijn voorkomen waarop archeologische resten mogelijk aanwezig kunnen zijn. Dit betreffen dan 
met name de sedimenten uit de stroomgordel van de rivier (bedding-, oever- en crevasseafzettingen), 
waarop resten van bewoning uit de IJzer en/of Romeinse tijd aanwezig kunnen zijn, deze gebieden 
hebben ook een hoge archeologische verwachting voor deze perioden (zone 3).  
In de komgebieden (zones 1 en 2) zouden eventuele nog off-site vondsten/resten aanwezig kunnen 
zijn. 
In de bovenste delen van de bodem in het hele plangebied (zone 1, 2 en 3) kunnen mogelijk nog sporen 
aanwezig zijn die gerelateerd zijn aan de kleiwinning die in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd in het 
gebied heeft plaatsgevonden (zones 1, 2 en 3). 
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 6 Advies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Advies vervolgonderzoek 
Op basis van de resultaten van het bureau- en booronderzoek in het plangebied Polder Achthoven zijn 
drie verschillende zones te onderscheiden met afzettingen van de Oude Rijn: 
 

 Zone 1: Komgebied met een bodemopbouw van zwak/matig humeuze, sterk geoxideerde ma-
tig siltige klei op een pakket matig tot sterk humeuze matig siltige klei, soms afgewisseld met 
laag sterk kleiig veen. 

 Zone 2: Komgebied met een bodemopbouw die bestaat uit een pakket zwak/matig humeuze, 
sterk geoxideerde matig siltige klei op een pakket matig tot sterk siltige klei dat veelal matig 
humeus is. 

 Zone 3: Bedding-, oever- en crevasseafzettingen met een bodemopbouw die bestaat uit een 
pakket veelal zwak humeus tot humusloze matig siltige klei met daaronder een afwisseling 
van duidelijk grovere sedimenten, veelal bestaande uit matig tot sterk siltig matig fijn tot ui-
terst grof zand, sterk tot uiterst siltige klei en sterk zandige klei 

 
Advies zone 1 en 2 
De archeologische verwachting voor dit gebied op basis van het onderzoek is laag. Indien archeologi-
sche resten aanwezig zijn zal het gaan om off-site vondsten/sporen zoals bijvoorbeeld knuppelpaden 
of visfuiken. Vanwege deze verwachting in combinatie met de ondiepe aard van de verstorende werk-
zaamheden wordt hier geen vervolgonderzoek aanbevolen.  
 
Advies zone 3 
In deze zone zijn sedimenten uit de stroomgordel van de rivier (bedding-, oever- en crevasseafzettin-
gen) aangetroffen, waarop resten van bewoning uit de IJzer en/of Romeinse tijd aanwezig kunnen 
zijn. Direct ten noorden en zuiden van deze zone zijn in het verleden ook al archeologische vindplaat-
sen uit deze perioden aangetroffen. Dit maakt dat voor deze zone, in de laagafzettingen van de Oude 
Rijn een hoge archeologische verwachting geld voor vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse tijd.  
 
Op de locaties waar in deze zone de bovenkant van de sedimenten van de stroomgordel van de Oude 
Rijn verstoord gaan worden door de graafwerkzaamheden (zie tabel 6.1) zal vervolgonderzoek moeten 
uitwijzen of zich hier daadwerkelijk archeologische resten bevinden. Archeologische vindplaatsen zul-
len zeer waarschijnlijk niet door middel van een karterend booronderzoek worden aangetroffen, maar 
dienen bij voorkeur door middel van gravend onderzoek te worden opgespoord. Gezien de beperkte lo-
caties waarop deze afzettingen worden aangesneden is het advies om dit doormiddel van een archeo-
logische begeleiding te doen, alleen op die locaties waar deze sedimenten worden aangesneden. 
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Boring 
Diepte bovenkant 

stroomgordel Oude 
Rijn (cm -MV) 

Aard verstorende werk-
zaamheden 

Diepte verstorende 
werkzaamheden 

(cm) 

Archeologische 
verwachting 

"Veilig" Vervolg 

1 60 Fietspad 30 Middelhoog   Vrijgeven 
2 70 Fietspad 30 Middelhoog   Vrijgeven 
3 60 Fietspad 30 Middelhoog   Vrijgeven 
4 35 Fietspad 30 Middelhoog   Vrijgeven 
5 60 Natuurvriendelijke oever 60-100 Middelhoog   Begeleiding
6 70 Natuurvriendelijke oever 60-100 Middelhoog   Begeleiding
7 70 Natuurvriendelijke oever 60-100 Middelhoog   Begeleiding
8 30 Waterpartij 50 Middelhoog   Begeleiding
9 70 Waterpartij 50 Middelhoog   Vrijgeven 
10 70 Waterpartij 50 Middelhoog   Vrijgeven 
11 60 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
12 60 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
13 60 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
14 45 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
15 30 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding
16 25 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding
17 25 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding
18 40 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
19 15 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding
20 15 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding
21 80 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
22 > 120 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
23 70 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
24 10 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding
25 70 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
26 70 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
27 70 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
28 25 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding
29 60 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
30 10 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding
31 40 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
32 10 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding
33 80 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
34 100 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 
35 > 120 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 
36 100 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 
37 > 120 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 
38 90 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 
39 60 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 
40 50 Waterpartij 50 Hoog   Begeleiding
41 80 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 
42 > 120 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 

 
Tabel 6.1 Overzicht boringen in zone 3 met de diepteligging van de afzettingen van de stroomgordel van de Oude 
Rijn en de aard en maximale diepte van de geplande graafwerkzaamheden (zone 3). 
 
 

6.2 Selectiebesluit 
Met betrekking tot de bevindingen van dit bureauonderzoek dient contact opgenomen te worden met 
het bevoegd gezag, de gemeente Leiderdorp. Het bevoegd gezag neemt op basis van dit bureau- en 
booronderzoek en het gemeentelijk beleid een selectiebesluit over de eventuele noodzaak en verplich-
ting tot vervolgonderzoek. Hierin kan zij afwijken van het bovenstaande advies. 
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Bijlage 1  Boorgegevens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene kopgegevens 

- Projectnaam: Polder Achthoven Leiderdorp 
- CIS-code: 65256 
- Kaartblad: 30F 
- Landgebruik: grasland 
- Boormethode: Edelman 7 cm 

 

Legenda boorstaten / NEN 5104 
 

 
 
Digitale bijlagen: 

 pdf met alle boorgegevens 
 pdf en jpg bestanden met boorprofielen 
 XML bestanden met boorgegevens (in te lezen in BORIS en PROFILER)  
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Boring X_coord Y_coord NAP (m) Boring X_coord Y_coord NAP (m) 

1 96905 462152 -1,17 55 97650 462769 -1,38 

2 96944 462183 -1,24 56 97718 462843 -1,32 

3 96983 462214 -1,30 57 97752 462880 -1,27 

4 97021 462244 -1,32 58 97800 462873 -1,31 

5 96935 462156 -1,36 59 97834 462910 -1,34 

6 96974 462186 -1,29 60 97867 462946 -1,31 

7 97013 462218 -1,26 61 97785 462916 -1,31 

8 97066 462266 -1,17 62 97819 462953 -1,27 

9 97040 462263 -1,33 63 97853 462989 -1,39 

10 97088 462277 -1,09 64 97886 463026 -1,28 

11 97111 462288 -1,18 65 97919 463059 -1,37 

12 97130 462304 -1,18 66 97901 462983 -1,25 

13 97149 462319 -1,13 67 97934 463019 -1,37 

14 97168 462334 -1,08 68 97887 463000 -1,19 

15 97188 462349 -1,04     

16 97206 462364 -1,03 70 97985 463133 -1,32 

17 97225 462379 -1,17 71 98034 463130 -1,36 

18 97243 462394 -1,25 72 98016 463171 -1,37 

19 97262 462410 -1,25 73 98048 463210 -1,38 

20 97280 462425 -1,24 74 98078 463248 -1,40 

21 97299 462440 -1,25 75 98065 463168 -1,36 

22 97318 462456 -1,28 76 98096 463207 -1,35 

23 97337 462472 -1,33 77 98127 463245 -1,42 

24 97356 462488 -1,30 78 98158 463283 -1,36 

25 97375 462504 -1,34 79 98110 463286 -1,42 

26 97394 462520 -1,26 80 98126 463305 -1,20 

27 97413 462536 -1,21 81 98157 463349 -1,25 

28 97432 462553 -1,35 82 98182 463360 -1,38 

29 97451 462568 -1,26 83 98199 463380 -1,44 

30 97470 462584 -1,35 84 98232 463417 -1,45 

31 97489 462600 -1,26 85 98264 463454 -1,44 

32 97508 462616 -1,33 86 98285 463495 -1,38 

33 97526 462632 -1,30 87 98298 463482 -1,47 

34 97609 462678 -1,33 88 98317 463533 -1,36 

35 97570 462648 -1,33 89 98349 463571 -1,38 

36 97589 462663 -1,33 90 98375 463602 -1,46 

37 97551 462632 -1,35 91 98407 463640 -1,48 

38 97540 462621 -1,36 92 98326 463488 -1,41 

39 97565 462621 -1,29 93 98354 463527 -1,36 

40 97587 462623 -1,40 94 98384 463564 -1,48 

41 97602 462653 -1,30 95 98414 463602 -1,47 

42 97584 462637 -1,29 96 98444 463640 -1,59 

43 97622 462668 -1,28 97 98439 463678 -1,46 

44 97590 462693 -1,32 98 98493 463740 -1,53 

45 97575 462704 -1,33 99 98504 463754 -1,52 

46 97649 462708 -1,28 100 98536 463791 -1,25 

47 97640 462687 -1,27 101 98568 463829 -1,17 

48 97609 462737 -1,34 

49 97638 462744 -1,36 

50 97665 462727 -1,26 

51 97699 462764 -1,35 

52 97733 462800 -1,30 

53 97766 462837 -1,33 

54 97684 462806 -1,36 
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Nota Zienswijzen bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 
27 mei 2016 
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3. Ambtelijke wijzigingen 

  

In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn de NAW 
gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) van indieners van zienswijzen in 
de digitale versie van deze Nota geanonimiseerd.  
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1 Inleiding 
 

Ter inzageperiode  

Het ontwerp bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 heeft met ingang van 9 maart 2016 (6 

weken) voor een ieder ter inzage gelegen, conform artikel 3.8 Wro jo. Afd 3.4 Awb. Tijdens 

deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen.  

Ontvangen aantal zienswijzen  

In totaal zijn 8 zienswijzen ontvangen. In periode waarin het plan ter inzage lag is tevens 

informeel contact is geweest met eigenaren van bedrijven of inwoners uit het gebied. Soms 

slechts informatief en soms ook inhoudelijk. Vragen die zijn gesteld gingen over de wijze van 

bestemmen en de mogelijkheden na bedrijfsbeëindiging. Een enkele vraag richtte zich op de 

mogelijkheid voor een ruimere bestemming. Hoewel deze initiatieven niet concreet zijn en/of 

haalbaar en/of ruimtelijk gewenst, laat het wel zien dat het bestemmingsplan er toe heeft 

geleid dat eigenaren zijn gaan nadenken over de toekomst van hun onroerend goed en 

bestemmingsmogelijkheden. De betrokkenheid van de eigenaren bij hun perceel en het 

gebied is groot te noemen, hetgeen positief is. 

 

Alle personen waar (informeel) contact mee is geweest, zijn gewezen op de mogelijkheid 

een formele zienswijze in te dienen. Van deze gelegenheid is niet door iedereen gebruik 

gemaakt. Van de hierna te behandelen 8 eigenaren/bedrijven is een formele zienswijze 

ontvangen. Het is niet ondenkbaar dat er na de vaststelling van het bestemmingsplan alsnog 

principeverzoeken worden ingediend waarbij de initiatieven concreter zijn onderbouwd. Op 

basis van een concreet verzoek kan dan worden bezien of het initiatief wenselijk is en welke 

ruimtelijke procedure gevolgd kan worden. 

Globaal onderwerpen zienswijzen  

Twee van de ontvangen zienswijzen zijn gericht op het vergroten van bouwvlakken. Andere 

zienswijzen zijn gericht op de wijze van bestemmen en/of een passende 

vervolgfunctie/verruiming, bijvoorbeeld om inkomsten te kunnen genereren voor een 

adequater beheer van erfgoedbebouwing. Van de bedrijven Heineken en Cementbouw zijn 

zienswijzen ontvangen die vooral strekken tot een betere juridische borging van de 

geluidscontouren en verwijzingen naar de regelgeving uit de Wet geluidhinder. 
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2 Beantwoording zienswijzen 
 

2.1 Reclamant 1 (ingekomen 22 april 2016, Z/16/027487/56678) 

2.1.1 Vergroting van het bouwvlak 
Reclamant verzoekt een vergroting van het bouwvlak tot 200 m uit de weg ten behoeve van 
een aanwezige boomkwekerij aan de Achthovenerweg 58. 
 

Beantwoording 
Agrarische bedrijven waar kassen voor nodig zijn, worden ruimtelijk niet passend geacht in 
het gebied. Het plangebied kenmerkt zich door openheid met een gebruik voornamelijk voor 
de veeteelt. Dit is ook het historisch grondgebruik. Nieuwe boomkwekerijen, maar ook 
bollenbedrijven, sierteeltbedrijven, e.d. alsook de uitbreiding van dergelijke bedrijven worden 
daarom niet toegestaan. Ten overvloede: provinciaal beleid staat het ook niet toe 
boomkwekerijen uit te breiden, anders dan daartoe in de Verordening Ruimte 2014 
aangewezen gebieden. De polder Achthoven maakt geen deel uit van dit door de provincie 
aangewezen gebied.  
 

Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

2.2 Reclamant 2 (ingekomen 29 maart 2016, Z/16/02748/56560) 

2.2.1 Verzoek om een wijzigingsbevoegdheid naar Wonen 
Reclamant runt sinds lange tijd een dierenpension aan de Achthovenerweg 49. Het betreft 
de buitenplaats Agthoven, welke onder de Natuurschoonwet is aangewezen als landgoed. 
Dit houdt onder meer in, dat de buitenplaats in stand gehouden en onderhouden moet 
worden. Tevens dient de eenheid te worden bewaard. Om de benodigde kosten hiervoor ook 
in de toekomst te kunnen ophoesten -reclamant voorziet binnen de planperiode te stoppen 
met het nu aanwezige dierenverzorgingscentrum- wordt verzocht een planologische titel 
mogelijk te maken op basis waarvan inkomsten kunnen worden gegeneerd. Verzocht wordt 
een wijzigingsbevoegdheid naar Wonen op te nemen, met een totaal aantal woningen van 4. 
 
Beantwoording 
Het grote cultuurhistorische belang van het landgoed Agthoven wordt onderkend. Nu 
voorzienbaar is dat binnen de planperiode het gebruik als dierenverzorgingscentrum zal 
worden beëindigd en er derhalve gezocht zal moeten worden naar een vervolgfunctie, is het 
mogelijk voor dit perceel een wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Naar een nieuwe 
maatschappelijke voorziening lijkt geen vraag te zijn; bovendien stellen maatschappelijke 
voorzieningen (denk aan ziekenhuizen, scholen, kazernes) vaak specifieke locatie-eisen, 
waar onderhavige locatie niet aan voldoet. Een agrarisch gebruik ligt ook niet voor de hand, 
daar voor een grondgebonden agrarisch bedrijf grond nodig is en de omliggende gronden 
reeds in eigendom zijn van agrariërs die over een bouwvlak in nabijheid beschikken. De 
functie wijzigen naar wonen is wel een logische stap, zeker nu er op het perceel diverse 
panden aanwezig zijn die daar geschikt voor (te maken) zijn. I.c. zijn ter plaatse reeds twee 
dienstwoningen toegestaan en als zodanig ingericht. De enkele gebruikswijziging van 
dienstwoning naar burgerwoning heeft geen ruimtelijk effect en kan daarom na wijziging 
worden toegestaan. Dit geldt tevens voor de toevoeging van twee afzonderlijke woningen. 
Deze worden namelijk gedacht in het bestaande historische complex.  
De historische bebouwing heeft genoeg absorberend vermogen een derde en vierde woning 
te herbergen. De verschillende onderdelen van het complex zijn bovendien bouwkundig 
duidelijk van elkaar te onderscheiden. Een nieuwe functionele invulling als voorgesteld is 
daarom logisch en inpasbaar. Hier zal bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid wel 
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onderzoek nodig zijn naar de bodemkwaliteit en het geluidniveau. Indien er werkzaamheden 
plaatsvinden die de vaste rust- en verblijfplaats van strikt beschermde flora en fauna 
aantasten, is tevens natuuronderzoek nodig. De afstand tot omliggende (agrarische) 
bedrijven is ruim genoeg om een goed woon- en leefklimaat te garanderen. Verder is het 
terrein groot genoeg om de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. Het 
aantal verkeersbewegingen zal niet of nauwelijks veranderen, aangezien een 
verkeersaantrekkende functie als een dierenpension verdwijnt. Aan de waterhuishouding 
verandert niets; het gaat om bestaande panden die anders gebruikt worden. Gelet voorts op 
het gestelde in dit bestemmingsplan ten aanzien van milieu, externe veiligheid, e.d. zijn er op 
voorhand geen belemmeringen te verwachten. Wel moet er aandacht zijn voor een goede 
balans tussen hoofdbebouwing (de woningen) en erfbebouwing die daarbij hoort. Elke 
woning zal immers behoefte hebben aan erfbebouwing. De bestaande stallen zullen 
daarvoor worden aangewend. Het is niet gewenst dat er meer erfbebouwing bij komt, ook 
niet vergunningsvrij. Dit zou het ensemble van het landgoed aantasten: het terrein zou 
dichtslibben met bebouwing, die waarschijnlijk ook verspreid over het terrein gebouwd zal 
worden, al naar gelang de behoefte van de toekomstige gebruikers van de woningen, 
waardoor de samenhang op het terrein dreigt te verdwijnen. Hiertoe dient een regeling in het 
wijzigingsplan opgenomen te worden (het is nodig dat het bestemmingsplan het 
vergunningsvrij bouwen verbiedt ~ uit jurisprudentie blijkt dat dit kan en mag). 
 
Er bestaan op voorhand geen belemmeringen. Om die reden kan een wijzigingsbevoegdheid 
worden opgenomen. Hierbij speelt nadrukkelijk het argument mee, dat het gaat om een 
historisch landgoed, een Rijksmonument, waarvan het van belang is dat deze bewaard blijft 
voor de toekomst.  
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Conclusie 
De zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. In paragraaf 2.10 van de 
toelichting is nadere uitleg en een onderbouwing voor het initiatief opgenomen. In de regels 
is binnen de bestemming Maatschappelijk de wijzigingsbevoegdheid met voorwaarwaarden 
opgenomen. 

2.3 Reclamant 3 (ingekomen 25 maart 2016, Z/16/027487/56645) 

2.3.1 Zelfstandige vervolgfunctie voormalige stal 
Reclamant verzoekt de aanwezige zaalverhuur aan de Achthovenerweg 13-15 als zodanig te 
bestemmen, als zelfstandige functie, en dus niet als nevenfunctie aan het agrarisch bedrijf, 
waarvan de verwachting is dat deze op termijn verdwijnt.  
 
Beantwoording 
op basis van de regels is een zelfstandig gebruik als zaalverhuur reeds mogelijk. Wel wordt 
in de toelichting gesuggereerd dat het om een nevenfunctie gaat. De toelichting is echter 
juridisch niet bindend. De functies kunnen gelijkwaardig naast elkaar bestaan. Hetgeen 
vanuit het oogpunt van nevenfuncties wenselijk wordt geacht. Na bedrijfsbeëindiging zou 
tevens sprake zijn van een passende vervolgfunctie. 
 

Conclusie 
De toelichting wordt aangepast conform het verzoek van reclamant. In paragraaf 2.10 is het 
gebruik als zelfstandige functie verduidelijkt. 

2.3.2 Aanduiding in de regels corrigeren 
Reclamant merkt reclamant op dat de functie-aanduiding zaalverhuur, zoals opgenomen in 
het ontwerpbestemmingsplan, abusievelijk in de bestemming Wonen-Buitengebied is 
opgenomen; de bestemming op betreffend perceel luidt immers Agrarisch met waarden – 
natuur en landschap. 
 
Beantwoording 
Reclamant merkt terecht op dat de aanduiding zaalverhuur in de verkeerde bestemming is 
opgenomen. 
 

Conclusie 
De correctie wordt doorgevoerd in de regels. 

2.4 Reclamant 4 (ingekomen 20 april 2016, Z/16/027487/56499) 

2.4.1 Aparte aanduiding voor de geluidscontour 
Reclamant verzoekt voor de industrieterreinen Oosthoek en Barre Polder een aparte 
gebiedsaanduiding op te nemen voor de geluidscontour.  
 
Beantwoording 
Om de regeling juridisch beter te borgen geeft de reactie aanleiding om het plan aan te 
passen. Voor beide industriezones worden alsnog aparte gebiedsaanduidingen (met een 
aparte set regels) opgenomen. 
 
Conclusie 
De reactie leidt tot aanpassing van de verbeelding en de regels. 

2.4.2  Verduidelijking/verbetering regeling geluidscontour 
Reclamant merkt op dat in de toelichting gesproken wordt over Zoetermeer terwijl dit 
Zoeterwoude moet zijn. De cirkel aanduiding op p. 71 is volgens reclamant niet van 
toepassing op de Barre Polder. De verruiming van de geluidzone is -anders dan de 



 
6 

 

toelichting stelt- niet (heel) recent (deze dateert uit 1998). Tot slot vraagt reclamant zich af 
wat bedoeld wordt met de zin op p. 72 betreffende de wijzigingsbevoegdheid de zones aan 
te passen. 
 
Beantwoording 
Reclamant merkt terecht een aantal correcties op. Zoetermeer wordt vervangen door 
Zoeterwoude en het woord recent wordt geschrapt. Met de zin op p. 72 wordt bedoeld dat als 
er aanleiding is de zones aan te passen in de toekomst, bijvoorbeeld omdat een bedrijf is 
beëindigd of verdwijnt en waardoor de geluidcontour verandert, dat dan de 
gebiedsaanduiding in het bestemmingsplan overeenkomstig kan worden aangepast d.m.v. 
de opgenomen wijzigingsbevoegdheid.  
 
Conclusie 
De zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De gevraagde correcties 
worden doorgevoerd in de toelichting en in de regels wordt de omschrijving van de 
wijzigingsbevoegdheid verduidelijkt. 

2.5 Reclamant 5 (ingekomen 15 april 2016, Z/16/027487/56142) 

2.5.1 Bouwvlak opnemen in overeenstemming met de feitelijke situatie 
Reclamant verzoekt een vergunde silo en schuur aan de Achthovenerweg 29 op te nemen in 
het bouwvlak. De reden dat deze gebouwen destijds niet in het bouwvlak zijn opgenomen, 
betrof de aanleg van de HSL-tunnel. Er mocht ten tijde van de bouw op betreffende gronden 
niet gebouwd worden aangezien hier een verzakkingszone was aangewezen. Nu de HSL-
tunnel is gebouwd, bestaat deze beperking niet meer. 
 
Beantwoording 
Beantwoording gemeente: op basis van de verleende vergunningen en gelet op de 
argumenten van reclamant, is er reden de gebouwen alsnog in een bouwvlak op te nemen.  
 
Conclusie 
De reactie leidt tot aanpassing van de verbeelding. 
 

2.6 Reclamant 6 (ingekomen 20 april 2016, Z/16/027487/56249) 

2.6.1 Wijzigingsbevoegdheid vergroten bouwvlakken 
Reclamant verzoekt een wijzigingsbevoegdheid op te nemen om agrarische bouw-vlakken te 
vergroten naar 2 ha. Omliggende gemeenten hebben dit ook gedaan. Een bouwvlak van 2 
ha is nodig om ook in de toekomst een optimaal agrarisch bedrijf te kunnen runnen. 
 

Beantwoording 
Om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen dient op voorhand voldoende te zijn 
aangetoond dat er in de planperiode ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt en dat de 
wijzigingsplannen die hieruit voortvloeien uitvoerbaar zijn. Er is in de afgelopen periode zeer 
beperkt verzocht om vergroting van bouwvlakken en ook tijdens de terinzagelegging is, op 
één geval na, niet verzocht om vergroting. Verder zijn tal van bouwvlakken nog niet helemaal 
benut, zodat er nog ontwikkelruimte is binnen bestaande bouwvlakken.  
Ook zijn in de afgelopen periode vragen ontvangen naar de mogelijkheden bij 
bedrijfsbeëindiging. Een vergroting van het bouwvlak is daarnaast alleen mogelijk binnen de 
kaders van de provinciale verordening, welke eisen stelt aan de ruimtelijke kwaliteit. Het is 
daarom juridisch niet mogelijk om een generieke wijzigingsbevoegdheid voor vergroting van 
bouwvlakken op te nemen zonder motivatie over de haalbaarheid. Hier komt bij, voor een 
dergelijke regeling de effecten op beschermde natuurgebieden zou moeten worden 
onderzocht. Dit is echter lastig te doen, omdat niet bekend is waar en hoe de 
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wijzigingsbevoegdheid zal worden toegepast. Er moet dan van een worst-case scenario 
worden uitgegaan, namelijk dat alle bedrijven er gebruik van maken, hetgeen niet reëel is. 
Ditzelfde geldt voor de effecten op het beschermde weidevogelleefgebied, waar de percelen 
onder vallen. Bij een significantie aantasting van de waarden van het beschermd 
weidevogelleefgebied is compensatie verplicht gesteld. 
 
Het niet opnemen van grotere bouwvlakken betekent niet dat er per definitie geen 
medewerking kan worden verleend. Wanneer de nut en noodzaak ervan is aangetoond en 
een concreet verzoek wordt ingediend, dat ook ingaat op de haalbaarheid, kan te zijner tijd 
worden beoordeeld of de gewenste uitbreiding(en) mogelijk gemaakt kunnen worden. Dit 
hangt samen met de inzichtelijkheid in de ruimtelijke effecten en een zorgvuldige 
belangenafweging. Dit maakt het ook beter mogelijk de effecten op Natura-2000-gebieden te 
onderzoeken. Blijft een initiatief onder de drempelwaarde uit het PAS, dan is mogelijk zelfs 
geen planMER nodig. 
 
Indien de haalbaarheid is aangetoond en de uitbreiding zorgvuldig landschappelijk wordt 
ingepast, zal een separate procedure (postzegelplan) doorlopen moeten worden. De kosten 
en tijd die hiermee gemoeid zijn, zijn overigens vergelijkbaar aan een wijzigingsplan. Er zijn 
vanuit dat opzicht dus geen zwaardere lasten voor agrariërs door geen 
wijzigingsbevoegdheid op te nemen. 
 
Conclusie 
De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

2.6.2  Vergroten van het bouwvlak naar 2 ha 
Reclamant verzoekt het bouwvlak van de boerderij Achthovenerweg 41-a-41b te vergroten 
naar 2 ha conform een bijgevoegde schets. 
 

Beantwoording 
Het bestemmingsplan Polder Achthoven is in beginsel conserverend van aard, gericht op 
actualisatie. Grootschalige ontwikkelingen, zoals een forse vergroting van agrarische 
bouwvlakken, worden niet opgenomen. De nut en noodzaak van de vergroting wordt door 
reclamant niet aangetoond. Bovendien hecht de gemeente aan behoud en waar mogelijk 
verbetering van de landschappelijke waarden in het gebied. Uit het voorstel van reclamant 
blijkt niet hoe aan deze doelstelling wordt voldaan. Sterker nog, een karakteristieke houtwal 
wordt -kennelijk- verwijderd ten behoeve van de nieuwbouw. Verder zijn de effecten op 
natuur en milieu niet onderzocht. Om deze redenen kan niet aan dit onderdeel van de 
zienswijze tegemoet gekomen worden. Indien het plan beter wordt uitgewerkt kan worden 
bezien of medewerking verleend kan worden via een separate procedure. 
 

Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

2.6.3  Bouwhoogte van stallen 
Reclamant verzoekt de bouwhoogte van stallen te vergoten van 10 naar 12 m. 
 
Beantwoording 
Binnen agrarische bouwvlakken zijn veel bouwmogelijkheden. Dit wordt toegestaan zodat 
agrariërs goed hun bedrijf kunnen exploiteren. Hierbij moet wel gerealiseerd worden dat 
grote bedrijfsgebouwen een behoorlijke impact kunnen hebben op het open buitengebied, 
terwijl dit juist één van de belangrijkste belevings- en landschappelijke waarde is van het 
gebied. Om die reden is het gewenst dat de bouwhoogtes niet al te groot worden. De 
gemeente wenst vast te houden aan de maximale bouwhoogte van 10 m, waarmee het goed 
mogelijk is diverse stallen te bouwen. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
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Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

2.6.4  Twee bedrijfswoningen 
Reclamant verzoekt beide aanwezige bedrijfswoningen op het perceel Achthovenerweg 41a-
41b positief te bestemmen. 
 

Beantwoording 
In het ontwerpbestemmingsplan zijn beide bedrijfswoningen reeds positief bestemd. 
 
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

2.7 Reclamant 7 (ingekomen 17 april 2016, Z/16/027487/56643) 

2.7.1 Verzoek om woningsplitsing 
Reclamant verzoekt het monumentale pand Achthovenerweg 54 te splitsen in twee 
woningen. Het pand staat sinds enige tijd te koop, doch het blijkt te groot om als één woning 
te worden aangekocht (en onderhouden). 
 
Beantwoording 
De instandhouding van de cultuurhistorische waarden die het pand vertegenwoordigt wordt 
van groot belang geacht. Het splitsen van de woning in twee woningen sluit beter aan op de 
marktbehoefte. Er is voldoende aangetoond dat het pand in twee riante woningen kan 
worden gesplitst, zonder dat dit afbreuk doet aan de ruimtelijke uitstraling en karakteristieke 
eigenschappen van het pand. Aangezien het gaat om een inpandige wijziging, waarbij 
slechts één woning wordt toegevoegd, is er geen ruimtelijke impact. Het pand biedt 
voldoende ruimte twee woningen te herbergen, die duidelijk van elkaar gescheiden kunnen 
worden. Bovendien zijn er geen belemmeringen te verwachten op het gebied van milieu (de 
woonfunctie is reeds aanwezig). Gelet op het monumentale karakter van het pand en de 
wens deze in goede staat te behouden voor de toekomst, wordt de splitsing daarom 
toegestaan. 
 

Conclusie 
De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. Op de verbeelding een 
aanduiding opgenomen zodat maximaal twee woningen binnen dit bouwvlak zijn toegestaan. 

2.8 Reclamant 8 (ingekomen 15 april 2016, Z/16/027487/56181) 

2.8.1 Verduidelijking/verbetering regeling geluidscontour 
Reclamant vraagt zich af of in art. 29.1.1. verwezen zou moeten worden naar art. 41, derde 
lid Wgh; er staat art. 53 en art. 41. Voorts staat er dat afgeweken mag worden van het 
gebruiksverbod mits de geluidbelasting vanwege het industrielawaai niet hoger zal zijn dan 
de daarvoor geldende maximale geluidbelasting. Reclamant vraagt zich af of hier bedoeld 
wordt de in de Wgh genoemde voorkeursgrenswaarden dan wel de maximaal te verlenen 
hogere waarden en verzoekt de tekst overeenkomstig aan te passen. 
 

Beantwoording 
Het is inderdaad de bedoeling hiernaar te verwijzen (het gaat om de zogeheten Grote 
Lawaaimakers). De verwijzing naar artikel 53 kan geschrapt worden, bij de verwijzing naar 
artikel 41 wordt derde lid toegevoegd. De zienswijze leidt tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. Met de verwijzing naar maximale geluidbelasting wordt inderdaad bedoeld 
de voorkeursgrenswaarde dan wel de maximaal te verlenen hogere waarde; de tekst wordt 
overeenkomstig aangepast. 
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Conclusie 
De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. In artikel 29.1.1 is de verwijzing 
naar artikel 53 verwijderd en ‘derde lid’ achter de verwijzing naar artikel 43 toegevoegd. In 
artikel 29.1.3 en 29.1.5 is achter voorkeursgrenswaarde toegevoegd ‘dan wel maximaal te 
verlenen hogere waarde overeenkomstig de Wgh. 

2.8.2 Hogere waarden bestaande woningen 
Reclamant vraagt zich af of voor bestaande woningen die positief zijn bestemd in het 
bestemmingsplan hogere waarden zijn verleend. 
 
Beantwoording 
Het gaat hier om bestaande woningen die in het voorgaande bestemmingsplan ook al 
positief waren bestemd. Hogere waarden werden destijds verleend door de provincie, die dit 
bijhield in een register. Hogere Waarden zijn daar op te vragen. 
 
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

3 Ambtelijke wijzigingen 

3.1 Toelichting 

In de toelichting is een onderbouwing opgenomen waarom de bouwvlakvergroting naar 1,5 
hectare uit de wijzigingsbevoegdheid voor vormverandering van bouwvlakken is verwijderd. 
Voor deze wijzigingsbevoegdheid ontbreekt de aanleiding, nu er niet op brede schaal 
behoefte aan is. Tevens is de haalbaarheid niet voldoende onderzocht. 

3.2 Regels 

De wijzigingsbevoegdheid agrarische bouwvlakken van vorm te veranderen wordt in de 
regels zodanig geredigeerd, dat verandering in combinatie met vergroting niet mogelijk is.  
 
In de regels is toegevoegd dat recreatiewoningen maximaal 21 aaneengesloten dagen door 
een groep personen mag worden bewoond. Het dient dus te gaan om kortstondig verblijf. 
Permanente bewoning is niet togestaan. 
 
N.a.v. reactie van de provincie op de toets aan de verordening zijn de volgende wijzigingen 
ambtelijk aangebracht: 
  

 De afwijkingsbevoegdheid (artikel 29.8.3) om af te wijken van de molenbiotoopregels 
wordt verwijderd; 

 Aan artikel 3.5.1 lid f (maximaal vloeroppervlak voor nevenfuncties) wordt toegevoegd 
‘tenzij elders anders is bepaald’; 

 Artikel 3.5.1 lid h onder 2 wordt veranderd in ‘detailhandel ten behoeve van ter plaatse 
geproduceerde agrarische producten’; 

 Aan artikel 3.5.1 lid h onder 2 (afwijkingsbevoegdheid voor detailhandel ten behoeve van 
ter plaatse geproduceerde agrarische producten als nevenfunctie) wordt toegevoegd: ‘op 
een vloeroppervlak van maximaal 200 m2’. 
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3.3 Verbeelding 

Aan een fietspad is abusievelijk een bestemming Verkeer-Rijksweg toegekend. Dit wordt op 
de verbeelding aangepast naar Verkeer-Langzaam Verkeer. 
 
De schuur tussen Achthovenerweg 49c en 49 is niet meer voorzien van een bouwvlak en 
dus feitelijk wegbestemd. Dit heeft te maken met een ruimtelijke maatregel als onderdeel van 
de bouwvlakvergroting op Achthovenerweg 49c en welke bedoeld is om de ruimtelijke 
kwaliteit te verbeteren. De schuur dient in dit verband te worden gesaneerd. 
 
Het bouwvlak Achthovenerweg 41a,b,c is op de verkleind voor zover deze samenvalt met de 
aanduiding houtwal. Aangezien op deze aanduiding sowieso niet gebouwd mag worden, het 
behoud van de houtwal prevaleert, heeft het ook geen zin hier een bouwvlak met 
bouwmogelijkheden op te nemen. 
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parkeerregeling treedt met de opname van artikel 32 in dit bestemmings-
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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 Plan 

Het bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 met identificatienummer 

NL.IMRO.0547.BPPolderachthoven-VG01 van de gemeente Leiderdorp; 

1.2 Bestemmingsplan 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij be-

horende bijlagen;  

1.3 De verbeelding 

De analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digita-

le ruimtelijke informatie;  

1.4 Aanbouw 

Een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee 

het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.5 Aanduiding 

Een geometrisch bepaald vlak of figuur waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge-

volge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebou-

wen van deze gronden; 

1.6 Aanduidingsgrens 

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.7 Aan huis verbonden beroep 

Het uitoefenen van een vrij of zelfstandig beroep of het beroepsmatig verlenen van 

diensten op persoonlijk, zakelijk, administratief, educatief, juridisch, medisch, thera-

peutisch, ontwerptechnisch, kunstzinnig gebied, of daarmee gelijk te stellen activitei-

ten, waaronder een atelier, kapper, schoonheidsspecialiste, dat in of bij een woning 

wordt uitgeoefend door de gebruik(st)er, dat niet krachtens een milieuwet vergunning- 

of meldingplichtig is en waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie be-

houdt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 

overeenstemming is; 

1.8 Aan huis verbonden bedrijf 

Een bedrijf dat in een (gedeelte van) of bij een woning wordt uitgeoefend en dat is ge-

richt op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren 

en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, door 

de gebruik(st)er van de woning, dat niet krachtens een milieuwet vergunning- of mel-

dingplichtig is en waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en 

dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeen-

stemming is; 
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1.9 Afwijken van de bouwregels en/of van de gebruiksregels 

Een afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke or-

dening; 

1.10 Agrarisch bedrijf 

Een volwaardig bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van 

het telen van gewassen en/of het houden of fokken van dieren met inbegrip van ak-

kerbouw, ambachtelijke be- en verwerking agrarische producten, bollenteelt, glastuin-

bouw, grondgebonden veehouderij, kas, paardenfokkerij en tuinbouw; 

1.11 Agrarisch hulpbedrijf 

Een bedrijf, gericht op het verlenen van diensten en/of het leveren van dieren of goe-

deren aan agrarische bedrijven, dan wel op het verwerken, opslaan, vervoeren en/of 

verhandelen van dieren of producten, die afkomstig zijn van agrarische bedrijven, dan 

wel een aan het agrarisch bedrijf verwant bedrijf, gericht op de handel en de bewaring 

van agrarische producten; 

1.12 Agrarisch deskundige 

Een door burgemeester en wethouders aan te wijzen, maar van de gemeente onaf-

hankelijke instelling of onafhankelijk persoon met een aantoonbare specifieke des-

kundigheid op het gebied van land- en tuinbouw; 

1.13 Agrarische zorgboerderij 

Zorgboerderij met directe verwantschap met het ter plaatse gevestigd agrarisch bedrijf 

(zonder slaapvertrekken); 

1.14 Andere geluidsgevoelige gebouwen 

Gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder; 

1.15 Archeologische deskundige 

Professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of 

Programma’s van Eisen op te stellen en te toetsen; 

1.16 Archeologisch onderzoek 

Diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plange-

bied, uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse ar-

cheologie; 

1.17 Archeologisch rapport 

In rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische beroepsgroep 

gebruikelijke normen verricht archeologisch onderzoek, op basis waarvan een conclu-

sie kan worden getrokken over de aanwezigheid van archeologische waarden; 

1.18 Archeologische verwachting 

De aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorko-

men van archeologische relicten; 

1.19 Archeologische waarde 

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 

archeologische relicten;  
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1.20 Bebouwing 

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.21 Bebouwingspercentage 

Een in dit plan aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat 

maximaal mag worden bebouwd, tenzij in dit plan anders is bepaald; 

1.22 Bed & Breakfast 

Een kleinschalige overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijk-

heid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van een ontbijt. 

Een Bed & Breakfast is gevestigd in een woning of bijbehorende gebouwen en wordt 

geëxploiteerd door de huurders of eigenaren van de betreffende (bedrijfs)woning; 

1.23 Bedrijf 

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, 

bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsma-

tig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen; 

1.24 Bedrijfsgebouw 

Een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.25 Bedrijfsinstallatie: 

Bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.26 Bedrijfsmatige exploitatie 

Het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer 

c.q. exploitatie; 

1.27 Bedrijfsvloeroppervlak 

Be totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een (dienstverlenend) 

bedrijf of instelling of ondergeschikte horeca, inclusief opslag- en administratieruimten 

en dergelijke;  

1.28 Bedrijfswoning  

Een woning die een functionele binding heeft met het bedrijf, de instelling of de in-

richting, ten behoeve van het beheer van en-/of toezicht op het bedrijf, de instelling of 

de inrichting; 

1.29 Beperkt kwetsbaar object  

a verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee 

woningen per hectare, dienst- en bedrijfswoningen van derden, sporthallen en -

terreinen, zwembaden en speeltuinen; 

b kantoorgebouwen, hotels en restaurants, winkels en bedrijfsgebouwen, voor zover 

zij niet onder de definitie voor kwetsbare objecten, onder c, vallen; 

c kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij 

niet onder de definitie voor kwetsbare objecten, onder d, vallen; 

d objecten die met de onder a en b genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoof-

de van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het 

aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelf-

redzaamheid bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare objecten 

zijn; 
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e objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteits-

centrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten we-

gens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, be-

scherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval; 

1.30 Bestaand 

a bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het 

plan bestaat of wordt gebouwd krachtens een omgevingsvergunning, dan wel na-

dien kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen; 

b bij gebruik: het gebruik dat op het moment van de inwerkingtreding van het be-

stemmingsplan bestaat en in overeenstemming is met het voorheen geldend pla-

nologische regime; 

1.31 Bestaande stikstofemissie 

De emissie van stikstof, uitgedrukt in mol N/hectare/jaar behorende bij de huidige, fei-

telijke – legale – aanwezige aantal dieren en dierenverblijven ten tijde van de vaststel-

ling van dit plan; 

1.32 Bestemmingsgrens 

De grens van een bestemmingsvlak;  

1.33 Bestemmingsvlak 

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.34 Bijgebouw 

Een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderschei-

den kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt 

is aan het hoofdgebouw;  

1.35 Bouwen 

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieu-

wen of veranderen van een standplaats;  

1.36 Bouwgrens 

De grens van een bouwvlak;  

1.37 Bouwlaag 

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane 

grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;  

1.38 Bouwperceel 

Een aaneengesloten stuk grond waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij el-

kaar behorende bebouwing is toegestaan; 

1.39 Bouwvlak 

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;  
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1.40 Bouwvlakgrens 

De grens van een bouwvlak;  

1.41 Bouwwerk 

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij el-

kaar behorende bebouwing is toegelaten;  

1.42 Brutovloeroppervlak 

De totale vloeroppervlakte van winkels, (ondergeschikte) horeca, dienstverlening, kan-

toren of bedrijven met inbegrip van daartoe behorende magazijnen en overige dienst-

ruimten gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de schei-

dingsmuren; 

1.43 Dakkapel 

Een constructie ter vergroting van een gebouw, welke zich tussen de dakgoot en de 

nok van een dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en 

de onderzijde van de constructie in het dakvlak is geplaatst; 

1.44 Dakopbouw 

Een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de nok en/of de dakrand 

van het dak, die de silhouet van het oorspronkelijke dak verandert; 

1.45 Detailhandel 

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 

het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor 

gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of be-

drijfsactiviteit;  

1.46 Dienstverlening 

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij afnemers rechtstreeks (al dan niet via 

een balie) te woord wordt gestaan en geholpen;  

1.47 Eerste bouwlaag 

De bouwlaag op de begane grond;  

1.48 Erftoegangsweg 

Een weg met een verblijfsfunctie, bestemd voor het toegankelijk maken van percelen;  

1.49 Erker 

Een kleine grondgebonden uitbouw van een bouwlaag aan de voor- of zijgevel van het 

hoofdgebouw; 

1.50 Erotisch getinte vermaaksfunctie  

Een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen 

en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, 

een seksclub en een seksautomatenhal; 
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1.51 Extensief recreatief medegebruik 

Recreatief medegebruik van gronden zoals wandelen, paardrijden, fietsen, varen, 

zwemmen en vissen (met uitzondering van rust- en picknickplaatsen met bijbehorend 

meubilair), dat geen specifiek beslag legt op de ruimte, behoudens ruimtebeslag door 

voet-, fiets- en ruiterpaden; 

1.52 Evenement 

Een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak van maximaal 7 dagen die in 

de openbare ruimte wordt gehouden; 

1.53 Gebiedsontsluitingsweg 

Een weg die zowel doorstroming als uitwisselen tot doel heeft met veelal een schei-

ding van snel- en langzaamverkeer (parallelle fietspaden) en gelijkvloerse kruisingen; 

1.54 Gemeentelijke archeologisch deskundige 

Professioneel archeoloog optredend voor de gemeente die op basis van de geldende 

versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch 

onderzoek uit te voeren en/of Programma’s van Eisen op te stellen en te toetsen; 

1.55 Gebouw 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 

met wanden omsloten ruimte vormt;  

1.56 Gebruiken 

Gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven; 

1.57 Geluidsbelasting vanwege een industrieterrein 

De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, 

veroorzaakt door de gezamenlijke inrichtingen en toestellen, aanwezig op het indu-

strieterrein, het geluid van niet tot de inrichtingen behorende motorvoertuigen op het 

terrein daaronder niet begrepen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder; 

1.58 Geluidsgevoelige terreinen 

Geluidsgevoelige terreinen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder; 

1.59 Geluidszoneringsplichtige inrichting 

Een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vesti-

ging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 

1.60 Geluidsbelasting vanwege het wegverkeer 

De gemiddelde geluidsbelasting over de dag-, avond- en nachtperiode ( Lden) uitdrukt 

in dB op een bepaalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een 

bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten, zoals bedoeld in de Wet 

geluidhinder; 

1.61 Glastuinbouw 

Niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in de vorm van het telen van gewas-

sen, waarbij de productie (nagenoeg) volledig plaatsvindt in kassen; 
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1.62 Grondgebonden agrarisch bedrijf 

Een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt, waarbij 

het gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het be-

drijf; 

1.63 Hogere grenswaarde 

Een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrens-

waarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet ge-

luidhinder; 

1.64 Hoofdgebouw 

Eén of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezen-

lijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer 

panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het be-

langrijkst is; 

1.65 Horeca 

Een bedrijf waar hoofdzakelijk dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse 

worden verstrekt en/of waarin logies wordt verstrekt, zoals bijvoorbeeld een café, res-

taurant, hotel, pension, en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen 

bedrijven, een en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie met uit-

zondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

1.66 Informatiecentrum 

Centrum waar uitleg gegeven kan worden over de A4, de ondergrondse spoorverbin-

ding en bijbehorende ontwikkelingen; 

1.67 Intensieve veehouderij 

Niet-grondgebonden agrarische bedrijven die zelfstandig of als neventak ( nagenoeg) 

geheel in gebouwen varkens, pluimvee, konijnen, vleeskalveren, pelsdieren en/of ove-

rig kleinvee houden. Het biologisch houden van dieren conform de Landbouwkwali-

teitswet, het kweken van vis en het houden van melkvee en overig rundvee, geiten, 

schapen of paarden wordt niet aangemerkt als intensieve veehouderij; 

1.68 Inwoning 

Twee of meer huishoudens die één woning bewonen met gemeenschappelijk gebruik 

van een of meerdere voorzieningen of (verblijfs)ruimten van die woning en waarbij de 

woning één hoofdtoegang behoudt en de voorzieningen c.q. (verblijfs)ruimten onder-

ling vrij toegankelijk zijn; 

1.69 Kampeermiddel 

a een tent, tentwagen, kampeerauto of een caravan; 

b enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte 

daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde; 

c een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen 

geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen 

worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 
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1.70 Kampeerterrein 

Terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, 

om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeer-

middelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf in de vorm van tenten, stacaravans 

of caravans dan wel naar aard daarmee gelijk te stellen kampeermiddelen; 

1.71 Kantoor 

Een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en 

werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheids-

instellingen, het bankwezen en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen/het 

bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het afnemers niet of slechts in onderge-

schikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;  

1.72 Kap 

Een dakafdekking bestaande uit een constructie van hellende dakvlakken met een 

helling van maximaal 60 graden; 

1.73 Kas 

Een gebouw waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of 

ander licht doorlatend materiaal ten behoeve van het kweken van vruchten, bloemen 

en/of planten;  

1.74 Kleinschalig kamperen 

Het houden van een kampeerterrein voor ten hoogste 15 kampeermiddelen; 

1.75 Kleinschalige zorg 

Het verlenen van kleinschalige zorg bij een agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld resocialisa-

tie of therapie, verleend door de agrariër al dan niet in samenwerking met zorginstel-

lingen; 

1.76 Kwetsbaar object  

a woningen, hieronder begrepen woonwagens en woonschepen, niet zijnde wonin-

gen als bedoeld bij de definitie voor beperkt kwetsbare objecten, onder a; 

b gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de 

dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:  

1 ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 

2 scholen; 

3 gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; 

c gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot ge-

deelte van de dag aanwezig zijn, zoals: 

1 kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 

1.500 m
2
 per object; 

2 complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamen-

lijk bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m
2
 bedraagt en winkels met een totaal 

bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m
2
 per winkel, voor zover in die com-

plexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

d kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 

personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen; 

1.77 LPG-doorzet 

De doorzet van LPG in m
3
 per jaar; 
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1.78 Maatschappelijke voorzieningen 

Culturele, educatieve, medische, sociale en levensbeschouwelijke voorzieningen, 

voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte de-

tailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen; 

1.79 Maatvoeringsgrens 

De grens van een maatvoeringsvlak; 

1.80 Maatvoeringsvlak 

Een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels voor bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt; 

1.81 Mantelzorg 

Het bieden van zorg in een woning aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, 

psychische en/of sociale vlak waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie 

behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 

overeenstemming is;  

1.82 Nadere eis 

Een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder d van de Wet ruimtelijke or-

dening; 

1.83 Nevenactiviteit  

Een activiteit ondergeschikt aan de hoofdactiviteit in zowel omvang (m
2
), omzet (€) als 

de effecten op het woon- en leefklimaat;  

1.84 Niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering 

De agrarische bedrijfsvoering die niet geheel of hoofdzakelijk van de open grond als 

agrarisch productiemiddel afhankelijk is, maar waarvan de productie geheel of over-

wegend in gebouwen plaatsvindt, zoals varkens-, kalver- of pluimveefokkerij, een-

denmesterij of -fokkerij en champignonkwekerij; 

1.85 Normaal onderhoud, gebruik en beheer 

Een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat 

het voortbestaan van deze objecten op ten minste het bestaande kwaliteitsniveau 

wordt bereikt; 

1.86 Omgevingsvergunning 

Een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht; 

1.87 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

Een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening; 

1.88 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

Een vergunning als bedoeld in artikel 3.3. onder b van de Wet ruimtelijke ordening; 
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1.89 Ondersteunende horeca 

Een horeca-activiteit die ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit, en welke: 

 uitsluitend open staat voor degenen die primair komen voor de hoofdactiviteit;  

 waarvan de openingstijden van de horeca-activiteit zijn aangepast aan de ope-

ningstijden van de hoofdactiviteit en waar alleen kleine eetwaren, snacks en/of ter 

plaatse opgewarmde etenswaren al dan niet in combinatie met alcoholvrije drank 

worden verstrekt. Arrangementen met horeca mogen niet worden toegepast en 

aan of bij de openbare weg worden geen aanduidingen gegeven waaruit op te ma-

ken valt dat in de inrichting etenswaren en dranken tegen betaling worden verstrekt 

voor gebruik ter plaatse;  

1.90 Overkapping 

Een bouwwerk op het erf van een gebouw of standplaats, dat strekt tot vergroting van 

het woongenot van het gebouw of de standplaats en dat, voor zover gebouwd vóór 

(het verlengde van) de voorgevel van een gebouw, geen tot de constructie zelf beho-

rende wanden heeft en, voor zover gebouwd achter (het verlengde van) de voorgevel 

van een gebouw, maximaal drie wanden heeft waarvan maximaal twee tot de con-

structie behoren; 

1.91 Paardenrijbak 

Een door middel van een afscheiding van een perceel afgezonderd stuk grond inge-

richt en bedoeld voor het africhten en/of trainen van paarden, het uitoefenen van de 

paardensport; 

1.92 Paardenfokkerij 

Een agrarisch bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het fokken van paarden, de ver-

koop van gefokte paarden en het houden van paarden ten behoeve van de fokkerij 

met daaraan ondergeschikt het trainen en africhten van ter plaatse gefokte paarden; 

1.93 Paardenstalling 

Een bedrijf waarvan de activiteiten uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit het houden 

van paarden van derden, waaronder tevens wordt begrepen de verhuur van stalling 

met accommodatie en-/of weiland en het verzorgen van paarden; 

1.94 Paddock 

Een door middel van een afscheiding van een perceel afgezonderd stuk grond inge-

richt en bedoeld voor het vrij laten loslopen van paarden meestal als uitloop van een 

stal;  

1.95 Pand 

De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 

eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluit-

baar is; 

1.96 Parkeerbeleid 

Het parkeerbeleid van de gemeente, zoals vervat in het door het bevoegd gezag vast-

gestelde nota of notitie; 
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1.97 Peil 

a voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoog-

te van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 

hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

c indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van 

het meest nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;  

1.98 Prostitutie 

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een an-

der tegen vergoeding;  

1.99 Recreatiewoning: 

Een gebouw of zelfstandig deel daarvan, zoals een appartement, uitsluitend bestemd 

om te dienen voor recreatief woonverblijf door een persoon, gezin of andere groep 

van personen, die zijn of hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben en welke 

maximaal 21 aaneengesloten dagen door eenzelfde (groep) perso(o) n(en) mag wor-

den bewoond; onder recreatief is in ieder geval niet begrepen permanente bewoning 

door eenzelfde persoon, gezin of andere groep van personen; 

1.100 Rijstrook 

Onderdeel van de rijbaan, begrensd door de lengtemarkering; 

1.101 Seksinrichting 

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de om-

vang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen 

van erotische/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden ver-

staan een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een 

seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met 

elkaar;  

1.102 Slopen 

Het al dan niet geheel afbreken van gebouwen en andere bouwwerken;  

1.103 Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van 

bedrijven en instellingen; 

1.104 Staat van Horeca-activiteiten 

Een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van 

horecabedrijven; 

1.105 Uitbouw 

Een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofd-

gebouw, welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw 

en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;  

1.106 Uitvoeren 

Uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven; 
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1.107 Verkoopvloeroppervlak 

De voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve 

van de detailhandel; 

1.108 Volumineuze goederen 

Goederen die vanwege hun omvang een groot oppervlak nodig hebben voor de uit-

stalling, zoals goederen in bouw- en doe-het-zelf producten, automobielen, motorfiet-

sen, boten, caravans, e.d.; 

1.109 Volwaardig agrarisch bedrijf 

Een duurzaam agrarisch bedrijf met de omvang van ten minste één volledige arbeids-

kracht die binding heeft met het agrarische bedrijf, met een daarbij passende bedrijfs-

omvang; 

1.110 Voorgevel 

Ee naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft 

met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig 

dient te worden aangemerkt; 

1.111 Wijziging 

Een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke orde-

ning; 

1.112 Woning 

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 

huishouden; 

1.113 Woonark 

Een woonboot, niet zijnde een woonschip of woonvaartuig die feitelijk niet geschikt is 

om mee te varen; 

1.114 Woonboot  

Een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat hoofdzakelijk wordt ge-

bruikt als of is bestemd tot woonverblijf, niet zijnde een object dat valt onder de Wo-

ningwet. Onder te verdelen in: 

a woonark; 

b woonschip; 

c woonvaartuig. 

1.115 Woonschip 

Een woonboot die aan de romp en de opbouw herkenbaar is als een schip, met een 

(grotendeels) authentiek karakter; 

1.116 Woonvaartuig 

Een woonboot met een casco dat herkenbaar is als een van origine varend schip, 

waaronder begrepen een dekschuit, met een gehele of gedeeltelijke opbouw; 

1.117 Woonwagen 

Een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn 

geheel of in delen kan worden verplaatst; 
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1.118 Woonwagenterrein 

Een terrein bestaande uit meerdere standplaatsen; 

1.119 Zaalverhuur 

Een inrichting ten behoeve van de verhuur van een zaalaccommodatie voor vergade-

ringen en congressen als bedoeld in categorie II van de Staat van Horeca-activiteiten, 

waarbij het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren en/of het ver-

strekken van drank voor consumptie ter plaatse mogelijk is evenals een incidenteel 

gebruik voor feesten en partijen. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:  

2.1 De afstand tot de zijdelingse bouwvlakgrens 

Tussen de zijdelingse grens van het bouwvlak en een bepaald punt van het bouw-

werk, waar die afstand het kortst is; 

2.2 De bouwhoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen 

gebouwen zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 

schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.3 De dakhelling 

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;  

2.4 De goothoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel;  

2.5 De horizontale diepte van een gebouw 

De diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt ge-

bouwd; 

2.6 De inhoud van een bouwwerk 

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of 

het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;  

2.7 De oppervlakte van een bouwwerk 

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neer-

waarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 

plaatse van het bouwwerk;  

2.8 De oppervlakte van een overkapping 

Tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojec-

teerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de 

overkapping. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Agrarisch met waarden - Landschap en natuur 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch met waarden - Landschap en natuur’ aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 

a agrarische grondgebonden veehouderijbedrijven of akkerbouwbedrijven; 

b uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’: maximaal één bedrijfs-

woning per agrarisch bedrijf, mits deze bij het agrarische bedrijf behoort; 

c de bescherming en behoud van cultuurhistorische waarden ter plaatse van de 

aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’; 

d de bescherming en behoud van een houtwal ter plaatsen van de aanduiding ‘hout-

wal’; 

e uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca - zaalver-

huur’: tevens zaalverhuur met barfunctie van maximaal categorie II van de in bij 

deze regels behorende Staat van Horeca-activiteiten ter plaatse van de aanduiding 

‘specifieke vorm van horeca - zaalverhuur’, waarbij het verstrekken van al dan niet 

ter plaatse bereide etenswaren en/of het verstrekken van drank voor consumptie 

ter plaatse mogelijk is evenals een incidenteel gebruik voor feesten en partijen; 

f uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘recreatiewoning’: tevens een recreatie-

woning met Bed and Breakfast bestaande uit maximaal 12 bedden en 4 kamers ter 

plaatse; 

met daaraan ondergeschikt: 

g extensieve recreatieve voorzieningen, waaronder in elk geval wandel- en fietspa-

den, picknickplaatsen worden verstaan; 

h behoud, herstel en ontwikkeling van: 

1 de aan het open landschap gebonden natuurwaarden, onder meer in de vorm 

van weidevogels en overwinterende vogels, vissen, amfibieën en oever- en wa-

terplanten; 

2 de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische patronen, onder meer in 

de vorm van openheid, kenmerkende kavelpatronen, watergangen en dijken; 

i hobbymatige agrarische activiteiten binnen en buiten het bouwvlak, waarbij het 

hobbymatig houden van paarden buiten het bouwvlak niet is toegestaan; 

j water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

k nutsvoorzieningen; 

alsmede voor: 

l sierteelt ter plaatse van de aanduiding ‘sierteelt’; 

m bomenteelt ter plaatse van de aanduiding ‘bomenteelt’; 

met de daarbij behorende gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde, tuinen en 

erven, bergingen en andere nevenruimten, parkeervoorzieningen en in- en uitritten. 

3.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

3.2.1 Bedrijfsgebouwen 

Voor bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels: 

a bedrijfsgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

b de bouwhoogte bedraagt maximaal de bouwhoogte zoals is aangegeven ter plaat-

se van de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’; 
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c indien geen bouwhoogte is aangegeven bedraagt de goothoogte niet meer dan 6 

m; de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 meter; 

d de bedrijfsgebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd ten behoeve van een 

volwaardig agrarisch bedrijf als bedoeld in artikel 3.1. 

3.2.2 Bedrijfswoning 

Voor het bouwen van de bedrijfswoning gelden de volgende regels:  

a bedrijfswoningen dienen binnen de aanduiding ‘bedrijfswoning’ te worden ge-

bouwd;  

b de goothoogte bedraagt niet meer dan 6 m; de bouwhoogte bedraagt niet meer 

dan 10 meter;  

3.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning 

Aan- en uitbouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende 

kenmerken: 

a de hoogte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet 

meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3 m;  

b de diepte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer 

dan 3,5 m;  

c de hoogte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet 

meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3 m.  

3.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels: 

a de bouwhoogte bedraagt ten hoogste voor: 

- erfafscheidingen grenzend aan openbaar gebied 1 m 

- veekeringen en weiderasters 1,5 m 

- overige erfafscheidingen 2 m 

- lichtmasten 9 m 

- vlaggenmasten  9 m 

- antennemasten 12 m 

- mestsilo's, (ruw)voeder- c.q. torensilo's 15 m 

- overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4 m  

b mestsilo's, (ruw)voeder- c.q. torensilo's zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van 

de aanduiding 'bouwvlak'; 

c paardenrijbakken en paddocks zijn niet toegestaan. 

3.3 Afwijken van de bouwregels 

3.3.1 Kap op vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.3 

voor het bouwen van een kap op een aan- en uitbouw met inachtneming van de vol-

gende voorwaarden: 

a de hoogte van de aan- en uitbouw niet meer mag bedragen dan 6 m, met dien ver-

stande dat de goothoogte in overeenstemming blijft met artikel 3.2.3; 

b er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de privacy en bezonning van be-

lendende percelen;  

c er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het straat- en bebouwingsbeeld.  

3.3.2 Dakterrassen 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.3 

voor het realiseren van een dakterras, met inachtneming van de volgende voorwaar-

den: 

a het dakterras mag uitsluitend worden gerealiseerd op een aan- of uitbouw aan de 

achterzijde en zijkant van de bedrijfswoning; 
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b het dakterras wordt omsloten door een hekwerk waarvan de maximale bouwhoog-

te de oorspronkelijke bouwhoogte van het platte dak van het gebouw + 1,5 m be-

draagt; 

c het dakterras is bereikbaar via een deur vanuit een ruimte op de 1e of 2e verdie-

ping van de bedrijfswoning. 

3.3.3 Paardenrijbakken en paddocks 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.4 

voor het realiseren van paardenrijbakken en paddocks, met inachtneming van de vol-

gende voorwaarden: 

a paardenrijbakken en paddocks dienen te worden gebouwd binnen een bouwvlak;  

b de paardenrijbak wordt achter het verlengde van de voorgevel van de voorste be-

bouwing gesitueerd;  

c paardenrijbak en paddock dienen achter de achtergevelgrens te worden gesitu-

eerd;  

d de oppervlakte van de paardenrijbak bedraagt maximaal 800 m
2
; het aantal paar-

denrijbakken bedraagt maximaal één;  

e de oppervlakte van een paddock bedraagt maximaal 400 m
2
; het aantal paddocks 

bedraagt maximaal één;  

f de afstand van de paardenrijbak tot bouwvlakken van woningen van derden dient 

minimaal 25 m te bedragen. 

3.4 Specifieke gebruiksregels 

a als strijdig gebruik wordt in ieder geval aangemerkt het gebruik als intensieve vee-

houderij; 

b de stikstofemissie van een agrarische bedrijf mag niet meer bedragen dan de be-

staande stikstofemissie. 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1 Nevenactiviteiten 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 voor 

nevenactiviteiten, onder de volgende voorwaarden: 

a de nevenactiviteiten dienen binnen het bouwvlak plaats te vinden; 

b de hoofdfunctie dient agrarisch te blijven; 

c buitenopslag ten behoeve van nevenactiviteiten is niet toegestaan; 

d van de nevenactiviteit geen onevenredige verkeersaantrekkende werking uitgaat; 

e voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen binnen het bouwvlak; 

f de bebouwde oppervlakte voor nevenactiviteiten bedraagt maximaal 450 m
2
 tenzij 

elders anders is bepaald; 

g de nevenactiviteiten vinden plaats in bestaande bebouwing;  

h de nevenactiviteiten vallen onder één of meerdere van de volgende activiteiten: 

1 bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van: 

a aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

b kleinschalige bedrijf tot en met categorie 2 met een maximum van 8 werk-

plekken; 

c ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten; 

d dierenasiel; 

e hovenier; 

f atelier; 

g beperkte inpandige opslag van volumineuze goederen (tot maximaal 

1.000 m
3
); 
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2 detailhandel ten behoeve van ter plaatse geproduceerde agrarische producten 

op een vloeroppervlak van maximaal 200 m
2
; 

3 recreatie bestaande uit: 

a kleinschalig kamperen, waarbij maximaal 10 kampeermiddelen zijn toege-

staan, met dien verstande dat: 

 kleinschalig kamperen uitsluitend binnen of direct aansluitend aan het 

bouwvlak (maximale kleinste afstand tot bouwvlak bedraagt 5 m) is toe-

gestaan;  

 buiten de periode van 1 maart tot en met 31 oktober geen kampeermid-

delen aanwezig mogen zijn; 

 sanitaire voorzieningen (ook als nieuwe bebouwing) uitsluitend binnen 

het bouwvlak zijn toegestaan tot een maximale oppervlakte van 6 m
2
 per 

eenheid; 

 het terrein landschappelijk is ingepast door middel van streekeigen be-

planting waarbij het kampeerterrein zoveel mogelijk jaarrond aan het 

zicht is onttrokken; 

b Bed & Breakfastvoorzieningen, met dien verstande dat maximaal 4 slaap-

kamers en 12 slaapplaatsen zijn toegestaan; 

4 ondergeschikte horeca tot en met maximaal categorie 1; 

5 kinderdagverblijf of zorggroepswoning tot maximaal 8 personen; 

i de nevenactiviteit past binnen het beleidskader “Behoud Agrarisch erfgoed, Polder 

Achthoven en Boterhuispolder”, zoals vastgesteld op 10 oktober 2011; 

j een erfinrichtingsplan of beplantingsplan wordt overlegd, indien de noodzaak hier-

toe volgt uit het beleidskader “Behoud Agrarisch erfgoed, Polder Achthoven en Bo-

terhuispolder, zoals vastgesteld op 10 oktober 2011. 

3.5.2 Afwijking houden van paarden  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.4 

voor het hobbymatig houden van paarden buiten het bouwvlak met dien verstande 

dat:  

a de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke en natuur waarden niet oneven-

redig worden aangetast; 

b afrastering alleen mogelijk is als bedoeld in artikel 3.2.4. 

3.5.3 Afwijking bestaande ammoniakemissie 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.4 voor 

een toename van de bestaande stikstofemissie, indien wordt aangetoond dat de als 

gevolg van de bij de toename van stikstofemissie behorende stikstofdepositie geen 

significante effecten heeft op een stikstofgevoelig habitat en/of leefgebied in Natura 

2000-gebieden.  

3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

3.6.1 Omgevingsvergunningplichtige werken 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 

3.1 bedoelde gronden, voor zover gelegen buiten een bouwvlak de volgende werken, 

geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen 

en ophogen van gronden; 

b het aanleggen van hoogopgaande beplanting (vanaf 3 m, 2 m voor heggen); 

c het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeer-

voorzieningen en andere oppervlakteverhardingen; 
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d het scheuren of frezen van grasland; 

e het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en ove-

rige waterpartijen; 

f het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of com-

municatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en ap-

paratuur. 

3.6.2 Verlening 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.6.1 mag alleen en moet worden 

geweigerd indien door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerk zijnde, of werk-

zaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevol-

gen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en/of na-

tuurwaarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende 

tegemoet kan worden gekomen. 

3.6.3 Adviesaanvraag deskundige 

Een omgevingsvergunning die betrekking heeft op werkzaamheden als bedoeld in ar-

tikel 3.6.1 onder e wordt niet eerder verleend dan nadat burgemeester en wethouders 

daarover een advies hebben ingewonnen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.  

3.6.4 Uitzondering 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 

b andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uit-

voering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aan-

gevraagde dan wel verleende vergunning. 

3.7 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

3.7.1 Sloopverbod 

Het is ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' verboden zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning één of meer gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, of onderdelen daarvan te slopen. 

3.7.2 Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien:  

a hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan cultuurhistorische waarden 

van het gebied; 

b het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakte-

ristiek vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting 

van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt; 

c het aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerken een ander 

bouwwerk kan of zal worden gebouwd. 

3.8 Wijzigingsbevoegdheid 

3.8.1 Wijzigingsbevoegdheid veranderen bouwvlak 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in artikel 3.1 bedoelde gronden te wijzi-

gen voor het veranderen van bouwgrenzen met inachtneming van de volgende voor-

waarden: 

a de wijziging noodzakelijk is in verband met een doelmatige uitoefening van het 

agrarisch bedrijf; 

b bij de wijziging bij voorkeur de historische verkavelingsvorm wordt aangehouden; 

c de oppervlakte van het bouwvlak niet wordt vergroot; 

d de eventueel aanwezige cultuurhistorisch, natuurlijke en landschappelijke waarden 

en de bestaande doorzichten mogen niet onevenredig worden aangetast; 
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e de aanvraag getoetst is door een agrarisch deskundige; 

f buitenopslag landschappelijk wordt ingepast; 

g geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en ge-

bruikers van omliggende gronden. 

3.8.2 Wijzigingsbevoegdheid ‘Natuur’ 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in artikel 3.1 bedoelde gronden te wijzi-

gen in de bestemming ‘Natuur’, met dien verstande dat: 

a deze wijziging leidt tot een versterking van de natuurwaarden binnen het gebied; 

b er geen onevenredige aantasting van de cultuurhistorische en/of landschappelijke 

waarden van het gebied plaatsvinden; 

c er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigena-

ren en gebruikers van omliggende gronden. 

3.8.3 Wijzigingsbevoegdheid cultuurhistorische waarden 

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimte-

lijke ordening, de gronden met de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' wijzigen 

door aanduiding 'cultuurhistorische waarden' te verkleinen of te verwijderen indien uit 

nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen cultuurhistorische waarden aanwe-

zig zijn.  
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Artikel 4 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’ aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 

a een benzinestation met lpg-verkooppunt; 

b water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

c groenvoorzieningen; 

d straatmeubilair; 

e nutsvoorzieningen; 

f voorzieningen voor elektrische laadpalen; 

met bijbehorende bouwwerken geen gebouw zijnde, bedrijfsgebonden kantoren, we-

gen en paden, parkeervoorzieningen, tuinen en erven.  

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Bedrijfsgebouwen 

Bedrijfsgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken: 

a gebouwen dienen te worden gebouwd binnen een bouwvlak; 

b de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 m. 

4.2.2 Bouwwerken geen gebouw zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt niet meer dan: 

a erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) 

de voorgevel van het hoofdgebouw     1 m; 

b erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van)  

de voorgevel van het hoofdgebouw    2 m; 

c elektrische laadpalen     6 m; 

d lichtmasten, palen en vlaggenmasten   10 m; 

e overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   4 m. 

4.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2.1 

voor een uitbreiding bij of aan een hoofdgebouw voor zover: 

a de uitbreiding niet meer dan 10% bedraagt van het bestaande brutovloeroppervlak 

van het hoofdgebouw; 

b de voorgevelrooilijn of andere aan het openbaar gebied gelegen rooilijn niet wordt 

overschreden; 

c de regels ten aanzien van maximale bouwhoogtes in acht worden genomen. 
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Artikel 5 Groen 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a groenvoorzieningen, bermen en beplanting; 

b voet- en fietspaden; 

c speelvoorzieningen; 

d water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

e extensief recreatief medegebruik; 

f straatmeubilair; 

g nutsvoorzieningen; 

met bijbehorende bouwwerken geen gebouw zijnde, paden en verhardingen. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Gebouwen 

Gebouwen zijn niet toegestaan. 

5.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

Bouwwerken, geen gebouw zijnde voldoen aan de volgende kenmerken: 

a de bouwhoogte van palen en masten bedraagt niet meer dan: 10 m; 

b de bouwhoogte van speeltoestellen bedraag niet meer dan:  6 m. 
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Artikel 6 Maatschappelijk 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a een dierenpension met twee bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding ‘die-

renpension’; 

b een molen met bezoekerscentrum ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouw-

aanduiding - molen’; 

c water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

d groenvoorzieningen; 

e straatmeubilair; 

f nutsvoorzieningen; 

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde, wegen en paden, 

parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, tuinen en erven. 

6.2 Bouwregels 

6.2.1 Bedrijfsgebouwen 

Bedrijfsgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken: 

a bedrijfsgebouwen dienen te worden gebouwd binnen een bouwvlak; 

b de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 m; 

c in afwijking van het bepaalde onder a en b mogen de gronden met de aanduiding 

‘specifieke bouwaanduiding - molen’ geheel bebouwd worden conform de be-

staande hoogte en oppervlakte zoals aanwezig tijdens de inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan. 

6.2.2 Bedrijfswoningen 

a bedrijfswoningen dienen te worden gebouwd binnen de aanduiding ‘bedrijfswo-

ning’; 

b de goothoogte bedraagt niet meer dan 6 m en de bouwhoogte bedraagt niet meer 

dan 10 m. 

6.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning 

Aan- en uitbouwen en overkappingen bij het hoofdgebouw voldoen aan de volgende 

kenmerken: 

a de hoogte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet 

meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3 m;  

b de diepte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer 

dan 3,5 m;  

6.2.4 Bouwwerken geen gebouw zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt niet meer dan: 

a erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) 

de voorgevel van het hoofdgebouw     1 m; 

b erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van)  

de voorgevel van het hoofdgebouw    2 m; 

c lichtmasten, palen en vlaggenmasten   10 m; 

d overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   4 m. 
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6.3 Afwijken van de bouwregels 

6.3.1 Uitbreiding hoofdgebouw 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.2.1 on-

der a voor een uitbreiding bij of aan een hoofdgebouw voor zover: 

a de uitbreiding niet meer dan 10% bedraagt van het bestaande brutovloeroppervlak 

van het hoofdgebouw; 

b de voorgevelrooilijn of andere aan het openbaar gebied gelegen rooilijn niet wordt 

overschreden; 

c de op de verbeelding opgenomen goot- en bouwhoogtes voor het aangrenzende of 

bijbehorende hoofdgebouw in acht worden genomen. 

6.3.2 Overig bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.2.3 

voor het realiseren van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, met dien verstande 

dat: 

a het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet onevenredig wordt aangetast; 

b het bouwwerk noodzakelijk is voor een doelmatig gebruik van de gronden. 

6.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een ge-

bruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van: 

a andere geluidsgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1.14; tenzij uit een speci-

fieke aanduiding volgt dat dit mogelijk is; 

b kwetsbare objecten, tenzij uit een specifieke aanduiding volgt dat dit mogelijk is. 

6.5 Wijzigingsbevoegdheid 

6.5.1 Maatschappelijke voorzieningen 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het toevoegen of verwij-

deren van aanduidingen ten behoeve van het toestaan of verwijderen van maat-

schappelijke voorzieningen die als (beperkt) kwetsbaar object zijn aangemerkt, mits: 

a ter plaatse aan aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd; 

b de omgevingsdienst om advies is gevraagd. 

6.5.2 Wonen 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen om de bestemming ‘Maat-

schappelijk’, voor zover voorzien van een aanduiding ‘dierenpension’ te wijzigen naar 

‘Wonen’ en ‘Tuin’, onder de voorwaarden dat: 

a het dierenpensioen ter plaatse is beëindigd; 

b maximaal 4 woningen zijn toegestaan, in bestaande panden; 

c ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd; 

d bodem- en geluidonderzoek wordt uitgevoerd; 

e parkeren op eigen terrein plaatsvindt; 

f de cultuurhistorische waarde van het landgoed niet onevenredig wordt aangetast; 

g er geen nieuwe erfbebouwing wordt gerealiseerd, ook niet vergunningsvrij, en om 

dit te bereiken er in de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’ een regeling wordt opge-

nomen. 
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Artikel 7 Natuur 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a het behoud en herstel van de landschappelijke en natuur(wetenschappelijke)waar-

den; 

b een informatiecentrum ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maat-

schappelijk - informatiecentrum’; 

met daaraan ondergeschikt: 

c wandel- en fietspaden; 

d agrarisch medegebruik; 

e water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

f nutsvoorzieningen; 

met de daarbij behorende bouwwerken en werken, geen bouwwerk zijnde. 

7.2 Bouwregels 

7.2.1 Gebouwen 

Gebouwen zijn niet toegestaan met uitzondering van gronden met de aanduiding 

‘bouwvlak’; de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt in dat geval maximaal de be-

staande bouwhoogte. 

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

De bouwhoogte voor bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt niet meer dan 2 m. 

7.3 Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik of het laten gebruiken 

van gebouwen en-/of onbebouwde gronden voor: 

a buitenrijbanen; 

b aanbrengen hoogopgaande beplanting (vanaf 3 m); 

c opslag buiten een bouwvlak. 

7.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

7.4.1 Omgevingsvergunningplichtige werken 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 

7.1 bedoelde gronden, voor zover gelegen buiten een bouwvlak de volgende werken, 

geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen 

en ophogen van gronden; 

b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeer-

voorzieningen en andere oppervlakteverhardingen; 

c het scheuren of frezen van grasland; 

d het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en ove-

rige waterpartijen; 

e oeverbeschoeiingen; 

f het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of com-

municatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en ap-

paratuur. 
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7.4.2 Verlening 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.4.1 mag alleen en moet worden 

geweigerd indien door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerk zijnde, of werk-

zaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevol-

gen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en/of na-

tuurwaarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende 

tegemoet kan worden gekomen. 

7.4.3 Adviesaanvraag deskundige 

Een omgevingsvergunning die betrekking heeft op werkzaamheden als bedoeld in ar-

tikel 7.4.1 onder d wordt niet eerder verleend dan nadat burgemeester en wethouders 

daarover een advies hebben ingewonnen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.  

7.4.4 Uitzondering 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a andere werken die worden uitgevoerd binnen bouwvlakken; 

b andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 

c andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uit-

voering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aan-

gevraagde dan wel verleende vergunning. 
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Artikel 8 Tuin 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a tuinen waaronder begrepen parkeervoorzieningen ten behoeve van naastgelegen 

woningen; 

b de bescherming en behoud van een houtwal ter plaatsen van de aanduiding ‘hout-

wal’. 

8.2 Bouwregels 

8.2.1 Gebouwen 

Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 

8.2.2 Erkers 

In afwijking van artikel 8.2.1 zijn bestaande erkers toegestaan.  

8.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde  

a Bouwwerken, geen gebouw zijnde zijn niet toegestaan met uitzondering van erf-

scheidingen; 

b de hoogte van erfscheidingen bedraagt niet meer dan 1 m. 

8.3 Afwijken van de bouwregels 

8.3.1 Erkers 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.2.2 

voor nieuwe erkers met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a de oppervlakte bedraagt niet meer dan 5 m
2
;  

b de bouwhoogte bedraagt maximaal eerste bouwlaag van het aangrenzende hoofd-

gebouw plus 0,3 m; 

c de diepte bedraagt niet meer dan 1,5 m; 

d de afstand tot de perceelsgrens bedraagt minimaal 1 m; 

e er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de privacy en bezonning van be-

lendende percelen; 

f er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld. 
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Artikel 9 Verkeer 

9.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a erftoegangswegen; 

b ter plaatse van de Achthovenerweg gebiedsontsluitingswegen, waarbij het aantal 

rijstroken maximaal 2x1 bedraagt (opstelstroken niet meegerekend); 

c wandel- en fietspaden; 

d parkeer-, groen- en speelvoorzieningen; 

e straatmeubilair en afvalverzamelingsvoorzieningen; 

f nutsvoorzieningen; 

g in- en uitritten; 

h waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 

met bijbehorende bermen en bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

9.2 Bouwregels 

9.2.1 Gebouwen 

Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 

9.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

a de bouwhoogte van bruggen bedraagt niet meer dan 8 m; 

b de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor de wegaanduiding, 

geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer bedraagt niet meer dan 10 m. 
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Artikel 10 Verkeer - Langzaam verkeer 

10.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Verkeer - Langzaam verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a wandel- en fietspaden; 

b groen- en speelvoorzieningen; 

c straatmeubilair en afvalverzamelingsvoorzieningen; 

d nutsvoorzieningen; 

e waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 

met bijbehorende bermen en bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

10.2 Bouwregels 

10.2.1 Gebouwen 

Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 

10.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

a de bouwhoogte van bruggen bedraagt niet meer dan 3 m; 

b de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor de wegaanduiding, 

geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer bedraagt niet meer dan 10 m. 
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Artikel 11 Verkeer - Railverkeer 

11.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Verkeer - Railverkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor spoorweg-

doeleinden met de daarbij behorende voorzieningen alsmede voor een brug ten be-

hoeve van verkeer op de weg ter plaatse van de aanduiding ‘brug’. 

11.2 Bouwregels 

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, waarvan de hoogte maximaal 15 meter mag zijn. Voor bruggen 

geldt de bestaande maatvoering als maximaal toegestaan, indien deze hoger is dan 

15 m. 
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Artikel 12 Verkeer - Rijksweg 

12.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Rijksweg' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a wegen en straten met een functie voornamelijk gericht op de afwikkeling van het 

doorgaande verkeer, waarbij het aantal rijstroken maximaal 2x3 bedraagt (opstel-

stroken, in- en uitritten niet meegerekend); 

b groenvoorzieningen;  

c waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 

d nutsvoorzieningen;  

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, waaronder be-

grepen wegmeubilair en oplaadpalen voor elektrische auto’s. 

12.2 Bouwregels 

12.2.1 Gebouwen 

Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 

12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken: 

a de bouwhoogte van bruggen bedraagt maximaal 8 m;  

b de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde voor de wegaanduiding, 

geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer bedraagt maximaal 20 m; 

c de bouwhoogte van oplaadpalen voor elektrische auto’s bedraagt maximaal 6 m; 

d de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde zoals geluidschermen, 

anders dan voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het ver-

keer, bedraagt maximaal 10 m. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0547.BPw4-VG02/r_NL.IMRO.0547.BPw4-VG02_2.14.html
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Artikel 13 Water 

13.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 

b extensief recreatief medegebruik; 

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde waaronder bruggen, dammen 

en/of duikers. 

13.2 Bouwregels 

13.2.1 Gebouwen 

Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 

13.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde anders dan voor de waterweg-

aanduiding, geleiding of tolheffing, bedraagt niet meer dan: 

a bruggen en viaducten   3 m; 

b bouwhoogte van steigers maximaal   1 m. 

13.3 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een ge-

bruik van gronden en bouwwerken als ligplaats voor woonschepen, plezier- of be-

roepsvaart. 

13.4 Afwijken van de gebruiksregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 13.3 voor 

het innemen van gronden als ligplaats voor woonschepen, plezier of beroepsvaart of 

aanmeerplekken, mits: 

a de waterbelangen niet onevenredig worden aangetast; 

b vooraf advies is ingewonnen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
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Artikel 14 Wonen 

14.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a het wonen, waarbij per bouwvlak maximaal het aantal zoals aangegeven met de 

aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden' is toegestaan; indien deze aandui-

ding niet is opgenomen is maximaal één woning per bouwvlak toegestaan; 

b aan huis verbonden beroep in de woning, c.q. aan- of uitbouw, mits de oppervlakte 

niet meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlakte van de gebouwen; 

c nutsvoorzieningen; 

alsmede voor: 

d de bescherming en behoud van cultuurhistorische waarden ter plaatse van de 

aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’; 

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, (voor-)tuinen, er-

ven, bergruimte en parkeervoorzieningen.  

14.2 Bouwregels 

14.2.1 Hoofdgebouwen 

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken: 

a hoofdgebouwen dienen te worden gebouwd binnen een bouwvlak; 

b de goothoogte bedraagt niet meer dan 6 m en de bouwhoogte bedraagt niet meer 

dan 10 m. 

14.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen  

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij het hoofdgebouw voldoen aan 

de volgende kenmerken: 

a de hoogte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet 

meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3 m;  

b de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen bedraagt niet meer 

dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3 m en niet meer 

dan 3 m; 

c meer dan 50% van de in artikel 14.1 bedoelde gronden voor zover gelegen buiten 

het bouwvlak blijft onbebouwd;  

d de diepte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer 

dan 3,5 m. 

14.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

a bouwwerken geen gebouw zijnde zijn niet toegestaan met uitzondering van erf-

scheidingen; 

b de hoogte van erfscheidingen bedraagt niet meer dan 2 m. 

14.2.4 Cultuurhistorische bebouwing  

Ter plaatse van aanduiding 'cultuurhistorische waarden' mag uitsluitend worden ge-

bouwd in aanvulling op de bestaande bebouwing, met dien verstande dat de hoofd-

vorm van de bouwwerken, gevelindeling, (goot-)hoogte, dakhelling en nok-richting, 

zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan ge-

handhaafd dient te worden. 



 

SAB 36  

 

14.3 Afwijken van de bouwregels 

14.3.1 Kap op vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 14.2.2 

voor het bouwen van een kap op een vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw met in-

achtneming van de volgende voorwaarden: 

a de hoogte van het vrijstaande bijgebouw of aan- en uitbouw niet meer mag bedra-

gen dan 6 m, met dien verstande dat de goothoogte in overeenstemming blijft met 

artikel 14.2.2; 

b er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de privacy en bezonning van be-

lendende percelen;  

c er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het straat- en bebouwingsbeeld.  

14.3.2 Dakterrassen  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 14.2.2 

voor het realiseren van een dakterras, met inachtneming van de volgende voorwaar-

den: 

a het dakterras mag uitsluitend worden gerealiseerd op een aan- of uitbouw aan de 

achterzijde en zijkant van het hoofdgebouw; 

b het dakterras wordt omsloten door een hekwerk waarvan de maximale bouwhoog-

te de oorspronkelijke bouwhoogte van het platte dak van het gebouw + 1,5 m be-

draagt; 

c het dakterras is bereikbaar via een deur vanuit een ruimte op de 1
e
 of 2

e
 verdieping 

van een woning. 

14.3.3 Dakopbouwen  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 14.2.1 

voor het realiseren van een dakopbouw met inachtneming van de volgende voorwaar-

den: 

a de dakopbouw mag uitsluitend op de hoofdwoning worden gerealiseerd; 

b de bestaande goot- of boeiboordhoogte blijft gehandhaafd; 

c de dakopbouw wordt in de vorm van een kap gerealiseerd. 

14.4 Afwijken van de gebruiksregels 

14.4.1 Afwijking aan huis verbonden bedrijf  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 14.1 voor 

het uitoefenen van een aan huis verbonden bedrijf waarbij geldt dat:  

a bedrijven maximaal in de categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toe-

gestaan of bedrijven die voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhin-

der die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf in de categorie 1 

van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b de activiteit alleen in de woning of aan- en uitbouw mag worden uitgeoefend; 

c buitenopslag niet is toegestaan; 

d geen detailhandel of horeca is toegestaan met uitzondering van een Bed & Break-

fast van maximaal 10 bedden; 

e er geen onevenredige toename van de verkeersbelasting in de omgeving mag op-

treden; 

f er geen onevenredige druk op de bestaande parkeermogelijkheden bij de woning 

en in de omgeving van de woning mag ontstaan. 
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14.4.2 Afwijking aan huis verbonden beroep en bedrijf in vrijstaand bijgebouw 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 14.4.1 

voor het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep en bedrijf in een vrijstaand 

bijgebouw met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a het gebruik heeft slechts een beperkte ruimtelijke uitstraling; 

b de voorwaarden genoemd onder artikel 14.4.1, met uitzondering van lid b, van 

overeenkomstige toepassing zijn. 

14.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

14.5.1 Sloopverbod 

Het is ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' verboden zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning één of meer gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, of onderdelen daarvan te slopen. 

14.5.2 Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien:  

a hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan cultuurhistorische waarden 

van het gebied; 

b het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakte-

ristiek vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting 

van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt; 

c het aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerken een ander 

bouwwerk kan of zal worden gebouwd. 

14.6 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimte-

lijke ordening, de gronden met de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' wijzigen 

door aanduiding 'cultuurhistorische waarden' te verkleinen of te verwijderen indien uit 

nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen cultuurhistorische waarden aanwe-

zig zijn.  
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Artikel 15 Wonen - Buitengebied  

15.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen - Buitengebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a het wonen, waarbij per bouwvlak maximaal het aantal zoals aangegeven met de 

aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden' is toegestaan; indien deze aandui-

ding niet is opgenomen is maximaal één woning per bouwvlak toegestaan; 

b aan huis verbonden beroep in de woning, c.q. aan- of uitbouw, mits de oppervlakte 

niet meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlakte van de gebouwen; 

c nutsvoorzieningen; 

alsmede voor: 

d een zelfstandig kantoor ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’; 

e de bescherming en behoud van cultuurhistorische waarden ter plaatse van de 

aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’, inclusief ondergeschikte horeca als be-

doeld in artikel 1.89; 

f een Bed and Breakfast, bestaande uit maximaal 12 bedden en 4 kamers ter plaat-

se van de aanduiding ‘bed and breakfast’; 

g behoud, versterking en-/of herstel van de cultuurhistorische waarden van een mo-

len alsmede voor het wonen en de waterhuishouding ter plaatse van de aanduiding 

‘specifieke bouwaanduiding - molen’; 

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, (voor-)tuinen, erven, 

bergruimte en parkeervoorzieningen.  

15.2 Bouwregels 

15.2.1 Hoofdgebouwen  

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken: 

a hoofdgebouwen (woning) dienen te worden gebouwd binnen een bouwvlak; 

b de goothoogte bedraagt niet meer dan 6 m en de bouwhoogte niet meer dan 10 m; 

c in afwijking van het bepaalde onder a en b mogen de gronden met de aanduiding 

‘specifieke bouwaanduiding - molen’ geheel bebouwd worden conform de be-

staande hoogte en oppervlakte zoals aanwezig tijdens de inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan. 

15.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij het hoofdgebouw 

Aan- en uitbouwen en overkappingen bij het hoofdgebouw voldoen aan de volgende 

kenmerken: 

a de hoogte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet 

meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3 m;  

b de diepte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer 

dan 3,5 m;  

c ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ zijn de bestaande bijgebouwen toege-

staan. 

15.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

a bouwwerken geen gebouw zijnde zijn niet toegestaan met uitzondering van erf-

scheidingen; 

b de hoogte van erfscheidingen bedraagt niet meer dan 2 m. 

15.2.4 Cultuurhistorische bebouwing 

Ter plaatse van aanduiding 'cultuurhistorische waarden' mag uitsluitend worden ge-

bouwd in aanvulling op de bestaande bebouwing, met dien verstande dat de hoofd-

vorm van de bouwwerken, gevelindeling, (goot-)hoogte, dakhelling en nok-richting, 
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zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan ge-

handhaafd dient te worden. 

15.3 Afwijken van de bouwregels 

15.3.1 Kap op aan- en uitbouw 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 15.2.2 

voor het bouwen van een kap op een vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw met in-

achtneming van de volgende voorwaarden: 

a de hoogte van het vrijstaande bijgebouw of aan- en uitbouw niet meer mag bedra-

gen dan 6 m, met dien verstande dat de goothoogte in overeenstemming blijft met 

artikel 15.2.2; 

b er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de privacy en bezonning van be-

lendende percelen;  

c er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het straat- en bebouwingsbeeld.  

15.3.2 Dakterrassen  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 15.2.2 

voor het realiseren van een dakterras, met inachtneming van de volgende voorwaar-

den: 

a het dakterras mag uitsluitend worden gerealiseerd op een aan- of uitbouw aan de 

achterzijde en zijkant van het hoofdgebouw; 

b het dakterras wordt omsloten door een hekwerk waarvan de maximale bouwhoog-

te de oorspronkelijke bouwhoogte van het platte dak van het gebouw + 1,5 m be-

draagt; 

c het dakterras is bereikbaar via een deur vanuit een ruimte op de 1
e
 of 2

e
 verdieping 

van een woning. 

15.3.3 Dakopbouwen  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 15.2.1 

voor het realiseren van een dakopbouw met inachtneming van de volgende voorwaar-

den: 

a de dakopbouw mag uitsluitend op de hoofdwoning worden gerealiseerd; 

b de bestaande goot- of boeiboordhoogte blijft gehandhaafd; 

c de dakopbouw wordt in de vorm van een kap gerealiseerd. 

15.4 Specifieke gebruiksregels 

Ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ mogen geen verblijfsruimten aanwezig 

zijn als bedoeld in het Bouwbesluit. 

15.5 Afwijken van de gebruiksregels 

15.5.1 Afwijking aan huis verbonden bedrijf  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 15.1 voor 

het uitoefenen van een aan huis verbonden bedrijf waarbij geldt dat:  

a bedrijven maximaal in de categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toe-

gestaan of bedrijven die voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhin-

der die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf in de categorie 1 

van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b de activiteit alleen in de woning of aan- en uitbouw mag worden uitgeoefend; 

c buitenopslag niet is toegestaan; 

d geen detailhandel of horeca is toegestaan met uitzondering van een Bed & Break-

fast van maximaal 12 bedden en 4 slaapkamers; 
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e er geen onevenredige toename van de verkeersbelasting in de omgeving mag op-

treden; 

f er geen onevenredige druk op de bestaande parkeermogelijkheden bij de woning 

en in de omgeving van de woning mag ontstaan. 

15.5.2 Afwijking aan huis verbonden beroep en bedrijf in vrijstaand bijgebouw 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 15.5.1 

voor het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep en bedrijf in een vrijstaand 

bijgebouw met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a het gebruik heeft slechts een beperkte ruimtelijke uitstraling; 

b de voorwaarden genoemd onder artikel 15.5.1, met uitzondering van lid b, van 

overeenkomstige toepassing zijn. 

15.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

15.6.1 Sloopverbod 

Het is ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' verboden zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning één of meer gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, of onderdelen daarvan te slopen. 

15.6.2 Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien:  

a hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan cultuurhistorische waarden 

van het gebied; 

b het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakte-

ristiek vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting 

van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt; 

c het aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerken een ander 

bouwwerk kan of zal worden gebouwd. 

15.7 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimte-

lijke ordening, de gronden met de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' wijzigen 

door aanduiding 'cultuurhistorische waarden' te verkleinen of te verwijderen indien uit 

nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen cultuurhistorische waarden aanwe-

zig zijn.  
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Artikel 16 Leiding - CO2 

16.1 Bestemmingsomschrijving 

16.1.1 Algemeen 

De voor ‘Leiding - CO2’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voor-

komende bestemmingen, mede bestemd voor: 

a een ondergrondse hoofdtransport leiding voor het vervoer van CO2 met bijbeho-

rende belemmeringenstrook;  

b het beheer en onderhoud van de leiding; 

c de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding; 

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

16.1.2 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 15) 

zijn op de in artikel 16.1.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten toegestaan. 

16.2 Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 15) 

mogen binnen de belemmeringenstrook geen nieuwe bouwwerken worden gebouwd, 

anders dan ten behoeve/dienste van de leiding. 

16.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 16.2 voor 

het toestaan van bouwwerken ten behoeve van de naast de leiding tevens geldende 

bestemming, mits: 

a ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd; 

b advies is verkregen van de leidingbeheerder.  

16.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een ge-

bruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de permanent opslag van goe-

deren. 

16.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

16.5.1 Omgevingsvergunningplichtige werken 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de artikel 

16.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaam-

heden uit te voeren: 

a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen 

en ophogen van gronden; 

b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoor-

zieningen en andere oppervlakteverhardingen; 

c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en ove-

rige waterpartijen; 

d het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en 

aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtge-

wassen; 

e het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair. 
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16.5.2 Weigering 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 16.5.1 mag alleen en moet worden 

geweigerd indien door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 

gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid van een 

adequaat beheer of de veiligheid van de ondergrondse leidingen en hieraan door het 

stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen. 

16.5.3 Verlening 

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen 

van de leidingbeheerder.  

16.5.4 Uitzonderingen 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud 

en beheer betreffen; 

b werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het 

tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op 

grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning. 
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Artikel 17 Leiding - Gas 

17.1 Bestemmingsomschrijving 

17.1.1 Algemeen 

De voor ‘Leiding - Gas’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voor-

komende bestemmingen, mede bestemd voor: 

a een ondergrondse hoofdtransport gasleiding met bijbehorende belemmeringen-

strook;  

b het beheer en onderhoud van de leiding; 

c de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding; 

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

17.1.2 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 15) 

zijn op de in artikel 17.1.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten toegestaan. 

17.2 Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 15) 

mogen binnen de belemmeringenstrook geen nieuwe bouwwerken worden gebouwd, 

anders dan ten behoeve/dienste van de leiding. 

17.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 17.2 voor 

het toestaan van bouwwerken ten behoeve van de naast de leiding tevens geldende 

bestemming, mits: 

a ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd; 

b advies is verkregen van de leidingbeheerder.  

17.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een ge-

bruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het permanent opslag van goe-

deren. 

17.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

17.5.1 Omgevingsvergunningplichtige werken 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de artikel 

17.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaam-

heden uit te voeren: 

a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen 

en ophogen van gronden; 

b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoor-

zieningen en andere oppervlakteverhardingen; 

c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en ove-

rige waterpartijen; 

d het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en 

aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtge-

wassen; 

e het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair. 
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17.5.2 Weigering 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 17.5.1 mag alleen en moet worden 

geweigerd indien door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 

gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid van een 

adequaat beheer of de veiligheid van de ondergrondse leidingen en hieraan door het 

stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen. 

17.5.3 Verlening 

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen 

van de leidingbeheerder. 

17.5.4 Uitzonderingen 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud 

en beheer betreffen; 

b werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het 

tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op 

grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning. 
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Artikel 18 Leiding - Hoogspanning II 

18.1 Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Leiding - Hoogspanning II’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de ande-

re daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a een ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding; 

met de daarbij behorende: 

b toegangswegen; 

c bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

18.2 Bouwregels 

18.2.1 Bouwwerken 

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels: 

a de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, 

mag ten hoogste 2 m bedragen. 

18.2.2 Andere bouwwerken 

Op of in deze gronden mag uitsluitend ten behoeve van de andere daar voorkomende 

bestemming(en) - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) gel-

dende (bouw)regels - worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op ver-

vanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de opper-

vlakte en de bouwhoogte niet worden vergroot en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering. 

18.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 18.2.2, 

indien de belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet 

worden geschaad en nadat de leidingbeheerder gedurende drie weken in de gelegen-

heid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen. 

18.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

18.4.1 Vergunning 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden is een omge-

vingsvergunning vereist: 

a het aanbrengen van beplantingen en bomen; 

b het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakte-

verhardingen; 

c het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

d het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van draina-

ge; 

e het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wa-

teren; 

f het permanent opslaan van goederen. 
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18.4.2 Uitzondering 

Het bepaalde in artikel 18.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden: 

a die verband houden met de aanleg van de hoogspanningsverbinding; 

b die reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht worden van het plan; 

c die het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmeringen-

strook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) 

betreffen. 

18.4.3 Verlening 

De omgevingsvergunning kan worden verleend indien de betreffende werken en/of 

werkzaamheden niet strijdig zijn met de belangen en de veiligheid van de verbinding. 

Bij die afweging wordt de diepte waarop de kabel ligt mede betrokken. 

18.4.4 Advies 

De in artikel 18.4.1 genoemde vergunning kan niet eerder worden verleend dan nadat 

de leidingbeheerder gedurende drie weken in de gelegenheid is gesteld schriftelijk ad-

vies uit te brengen dan wel zoveel eerder als het advies is uitgebracht. 
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Artikel 19 Leiding - Hoogspanningsverbinding I 

19.1 Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding I' aangewezen gronden zijn, behalve 

voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a een bovengrondse 380 kV hoogspanningsverbinding; 

met de daarbij behorende: 

b toegangswegen; 

c bouwwerken. 

19.2 Bouwregels 

19.2.1 Bouwwerken 

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels: 

a op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van hoogspannings-

verbinding worden gebouwd die voldoen aan de volgende criteria: 

1 de bouwhoogte van een hoogspanningsmast mag ten hoogste de ter plaatse 

van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen; 

2 de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijn-

de mag ten hoogste 2 m bedragen; 

b ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - 

met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende 

(bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft 

op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de 

oppervlakte en bouwhoogte niet worden vergroot en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering. 

19.3 Afwijken van de bouwregels  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 19.2 voor 

het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), indien de 

belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden 

geschaad en de leidingbeheerder gedurende drie weken in de gelegenheid is gesteld 

schriftelijk advies uit te brengen. 

19.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

19.4.1 Vergunning 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden is een omge-

vingsvergunning vereist: 

a het aanbrengen van beplantingen en bomen; 

b het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakte-

verhardingen; 

c het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontgin-

nen en ophogen; 

d het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wa-

teren; 

e het permanent opslaan van goederen. 
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19.4.2 Uitzondering 

Het bepaalde in artikel 19.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden: 

a die verband houden met de aanleg van de hoogspanningsverbinding; 

b die reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht worden van het plan; 

c die het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmeringen-

strook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) 

betreffen. 

19.4.3 Verlening 

De omgevingsvergunning kan worden verleend indien de betreffende werken en/of 

werkzaamheden niet strijdig zijn met de belangen en de veiligheid van de verbinding. 

19.4.4 Advies 

De in artikel 19.4.1 genoemde vergunning kan niet eerder worden verleend dan nadat 

de leidingbeheerder gedurende drie weken in de gelegenheid is gesteld schriftelijk ad-

vies uit te brengen dan wel zoveel eerder als het advies is uitgebracht. 
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Artikel 20 Leiding - Water 

20.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Leiding - Water’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor: 

a ondergrondse drinkwaterleidingen;  

b het beheer en onderhoud van de leiding; 

20.2 Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 15) 

mogen binnen de belemmeringenstrook geen nieuwe bouwwerken worden gebouwd, 

anders dan ten behoeve/dienste van de leiding. 

20.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 20.2 voor 

het toestaan van bouwwerken ten behoeve van de naast de leidingen tevens gelden-

de bestemming, mits: 

a ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd; 

b advies is verkregen van de leidingbeheerder.  

20.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een ge-

bruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het permanent opslag van goe-

deren. 

20.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

20.5.1 Omgevingsvergunningplichtige werken 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de artikel 

20.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaam-

heden uit te voeren: 

a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen 

en ophogen van gronden; 

b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoor-

zieningen en andere oppervlakteverhardingen; 

c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en ove-

rige waterpartijen; 

d het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en 

aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtge-

wassen; 

e het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair. 

20.5.2 Weigering 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 20.5.1 mag alleen en moet worden 

geweigerd indien door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 

gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid van een 

adequaat beheer of de veiligheid van de ondergrondse leidingen en hieraan door het 

stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen. 
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20.5.3 Verlening 

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen 

van de leidingbeheerder. 

20.5.4 Uitzonderingen 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud 

en beheer betreffen; 

b werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het 

tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op 

grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning. 
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Artikel 21 Waarde - Archeologie 

21.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Archeologie’ aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het 

behoud en de bescherming van het aangewezen beschermd archeologisch monu-

ment in de zin van artikel 3 van de Monumentenwet 1988. 

21.2 Bouwregels 

21.2.1 Toegestaan 

Op deze gronden mogen ten behoeve van de in artikel 21.1 bedoelde bestemming 

uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd die 

voor aanvullend of definitief archeologisch onderzoek (opgraven) noodzakelijk zijn, 

mits de bepalingen van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 vooraf in acht zijn ge-

nomen. 

21.2.2 Tevens toegestaan 

Tevens mogen op deze gronden gebouwen/bouwwerken geen gebouwen zijnde wor-

den opgericht voor de primaire bestemming(en) als bedoeld in het betreffende be-

stemmingsplan, mits de bepalingen van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 voor-

af in acht zijn genomen. 
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Artikel 22 Waarde - Archeologie hoge trefkans 

22.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Archeologie hoge trefkans’ aangewezen gronden zijn mede be-

stemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. 

22.2 Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 15) 

mag alleen worden gebouwd ten behoeve van aanvullend of definitief archeologisch 

onderzoek. 

22.3 Afwijken van de bouwregels 

22.3.1 Afwijking 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 22.2 ten 

behoeve van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van an-

dere, voor deze gronden geldende bestemmingen, mits is aangetoond dat de archeo-

logische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen wor-

den geschaad. 

22.3.2 Uitzonderingen 

Afwijking als bedoeld in artikel 22.3.1 is niet vereist, indien: 

a op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond 

dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten 

aanwezig zijn; 

b het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebou-

wing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt 

benut; 

c het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 100 m
2
. 

22.3.3 Advies archeologisch deskundige 

Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een afwijking 

als bedoeld in artikel 22.3.1, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologisch des-

kundige omtrent de vraag of de archeologische waarden niet onevenredig worden of 

kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden. 

22.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

22.4.1 Omgevingsvergunningplichtige werken 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 

22.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaam-

heden uit te voeren: 

a het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 

b het bodemverlagen of afgraven van gronden; 

c het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,30 m vanaf maaiveld; 

d het aanbrengen van diepwortelende beplantingen; 

e het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenhe-

den en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

f het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport- energie- of tele-

communicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies. 
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22.4.2 Verlening 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.4.1 wordt slechts verleend, indien 

door de werken en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan (direct of indirect) te 

verwachten gevolgen de archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden 

geschaad. 

22.4.3 Adviesaanvraag deskundige 

Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een afwijking 

als bedoeld in artikel 22.4.1, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologisch des-

kundige omtrent de vraag of de archeologische waarden niet onevenredig worden of 

kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden. 

22.4.4 Uitzonderingen 

Het in artikel 22.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing, indien: 

a het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestra-

tingen en beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en 

leidingen; 

b er sprake is van bodemingrepen kleiner dan 100 m
2
; 

c op basis van bureauonderzoek, inventariserend of aanvullend archeologisch voor-

onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige 

archeologische relicten aanwezig zijn; 

d de werken en werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van 

kracht worden van het plan; 

e mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of 

een ontgrondingvergunning; 

f de werken en werkzaamheden op aanvullend of definitief archeologisch onderzoek 

zijn gericht. 

22.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor: 

a het toevoegen van de bestemming ‘Waarde - Archeologie hoge trefkans’, indien uit 

archeologisch onderzoek blijkt dat dit wenselijk is; 

b het verwijderen van de bestemming ‘Waarde - Archeologie hoge trefkans’, indien 

uit archeologisch onderzoek blijkt dat dit mogelijk is. 
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Artikel 23 Waarde - Archeologie lage trefkans 

23.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Archeologie lage trefkans’ aangewezen gronden zijn mede be-

stemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. 

23.2 Bouwregels 

23.2.1 Eisen bij omgevingsvergunning 

In geval van een aanvraag van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, 

lid 1 onder a van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, betreffende de 

gronden als bedoeld in lid 1 kan in het belang van de archeologische monumenten-

zorg bij het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning worden bepaald 

dat, alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, door de aanvrager een ar-

cheologisch rapport wordt overlegd waarin de archeologische waarde van de gronden 

die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar het oordeel van Burgemeester 

en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld. 

23.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning 

Indien uit het archeologisch rapport, zoals bepaald in artikel 23.2.1, blijkt dat de ar-

cheologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergun-

ning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders een of meerdere 

van de volgende voorwaarden verbinden aan de bouwvergunning: 

a het treffen van technische maatregelen, waardoor monumenten in de bodem kun-

nen worden behouden; 

b het doen van opgravingen; of; 

c de activiteit die tot bodemverstoring leidt, laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burge-

meester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

23.2.3 Uitzondering 

Het bepaalde in artikel 23.2.1 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking 

heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 

a vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de op-

pervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij ge-

bruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

b een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 1.000 m
2
; 

c een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,3 m en zonder hei-

werkzaamheden kan worden geplaatst. 

23.3 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor: 

a het toevoegen van de bestemming ‘Waarde - Archeologie lage trefkans’, indien uit 

archeologisch onderzoek blijkt dat dit wenselijk is; 

b het verwijderen van de bestemming ‘Waarde - Archeologie lage trefkans’, indien uit 

archeologisch onderzoek blijkt dat dit mogelijk is. 
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Artikel 24 Waarde - Archeologie middelhoge trefkans 

24.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Archeologie middelhoge trefkans’ aangewezen gronden zijn mede 

bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. 

24.2 Bouwregels 

24.2.1 Eisen bij omgevingsvergunning 

In geval van een aanvraag van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, 

lid 1 onder a van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, betreffende de 

gronden als bedoeld in lid 1 kan in het belang van de archeologische monumenten-

zorg bij het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning worden bepaald 

dat, alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, door de aanvrager een ar-

cheologisch rapport wordt overlegd waarin de archeologische waarde van de gronden 

die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar het oordeel van Burgemeester 

en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld. 

24.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning 

Indien uit het archeologisch rapport, zoals bepaald in artikel 24.2.1, blijkt dat de ar-

cheologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergun-

ning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders een of meerdere 

van de volgende voorwaarden verbinden aan de bouwvergunning: 

a het treffen van technische maatregelen, waardoor monumenten in de bodem kun-

nen worden behouden; 

b het doen van opgravingen; of; 

c de activiteit die tot bodemverstoring leidt, laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burge-

meester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

24.2.3 Uitzondering 

Het bepaalde in artikel 24.2.1 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking 

heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 

a vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de op-

pervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij ge-

bruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

b een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m
2
; 

c een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,3 m en zonder hei-

werkzaamheden kan worden geplaatst. 

24.3 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor: 

a het toevoegen van de bestemming ‘Waarde - Archeologie middelhoge trefkans’, 

indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat dit wenselijk is; 

b het verwijderen van de bestemming ‘Waarde - Archeologie middelhoge trefkans’, 

indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat dit mogelijk is. 
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Artikel 25 Waterstaat - Waterkering 

25.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waterstaat - Waterkering’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het reserveren van ruimte 

voor onderhoud, verbetering of verbreding van de waterkering, met bijbehorende 

bouwwerken geen gebouwen zijnde zoals duikers, keerwanden en merktekens. 

25.2 Bouwregels 

25.2.1 Algemeen 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 15) 

mag alleen ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd. 

25.2.2 Gebouwen 

Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 

25.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m. 

25.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 25.2 voor 

het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van 

de beheerder van de waterkering.  

25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

25.4.1 Omgevingsvergunningplichtige werken 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 

25.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaam-

heden uit te voeren: 

a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen 

en ophogen van gronden; 

b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeer-

voorzieningen en andere oppervlakteverhardingen; 

c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en ove-

rige waterpartijen; 

d het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of com-

municatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en ap-

paratuur; 

e het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en 

aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtge-

wassen. 

25.4.2 Advies beheerder waterkering 

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen 

van de beheerder van de waterkering. 

25.4.3 Uitzonderingen 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, 

gebruik en beheer betreffen; 

b werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het 

van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op 

grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning. 
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25.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor: 

a het toevoegen van de bestemming ‘Waterstaat - Waterkering’, indien uit een be-

sluit van het Hoogheemraadschap blijkt dat dit wenselijk is; 

b het verwijderen van de bestemming ‘Waterstaat - Waterkering’, indien uit een be-

sluit van het Hoogheemraadschap blijkt dat dit mogelijk is. 
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3 Algemene regels 

Artikel 26 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 

van latere bouwplannen buiten beschouwing.  
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Artikel 27 Algemene bouwregels 

27.1 Overschrijding bouwgrenzen 

27.1.1 Ondergeschikte bouwdelen 

De in deze regels opgenomen bepalingen ten aanzien van bouwgrenzen zijn niet van 

toepassing voor wat betreft overschrijdingen met betrekking tot: 

a stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen, voor zover zij de grens 

van een weg niet overschrijden; 

b plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, 

wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de 

voorgevelbouwgrens niet meer dan 12 cm bedraagt; 

c gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, erkers, balkons, ga-

lerijen en luifels, mits zij de bouwgrens met niet meer dan 50 cm overschrijden en 

niet lager zijn aangebracht dan: 

1 4,20 m boven een rijweg of boven een strook ter breedte van 1,50 m langs een 

rijweg; 

2 2,20 m boven een voetpad, voor zover dit voetpad geen deel uitmaakt van de 

onder 1 genoemde strook; 

d ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de 

bouwgrens met niet meer dan 1 m overschrijden; 

e goten en ondergrondse afvoerleidingen en inrichtingen voor de verzameling van 

water en rioolstoffen; 

f hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrich-

tingen in geen enkele stand de voorgevelbouwgrens met meer dan 1 m overschrij-

den en niet lager zijn geplaatst dan 4,20 m boven de hoogte van een weg. 

27.1.2 Bouwhoogteoverschrijdingen t.b.v. ventilatiekanalen, schoorstenen, noodtrappen, 

luchtbehandelings- en liftinstallaties 

 Ventilatiekanalen en schoorstenen welke de maximale bouwhoogte met maximaal 

1 meter overschrijden; 

 Dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties 

mogen niet hoger zijn dan 3,50 m en mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 

40% van de vloeroppervlakte van de bovenste laag van het gebouw, waarop zij 

worden geplaatst. 

27.2 Ondergronds bouwen 

27.2.1 Ondergrondse bouw 

De regels inzake de toelaatbaarheid, de aard, de omvang en de situering van gebou-

wen zijn in geval van ondergrondse bouw van overeenkomstige toepassing, met dien 

verstande dat deze uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de volgende voor-

waarden: 

a ondergrondse bouw is uitsluitend toegestaan onder de oppervlakte van bestaande, 

bovengronds gelegen gebouwen; 

b gebouwd mag worden tussen peil en 3,5 m onder peil. 

27.2.2 Afwijking ondergrondse bouw 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 27.2.1 

onder a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte van bestaande, 

bovengronds gelegen gebouwen, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a de hoogte van kelders bedraagt ten hoogste 0,1 m beneden peil; 
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b de afstand tot de zijdelingse perceelgrens en de openbare weg bedraagt ten min-

ste 1 m, met dien verstande dat in geval van kelderbouw in belendende percelen in 

de zijperceelgrens mag worden gebouwd; 

c kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel. 

27.3 Bestaande maatvoering 

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud 

van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot 

stand zijn gekomen meer bedraagt dan in de bouwregels in 2 van deze regels is toe-

gestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud in afwijking 

daarvan als maximaal toegestaan. 

27.4 Bestaande afstanden 

In die gevallen dat de bestaande afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn 

van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot 

stand zijn gekomen minder bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze 

regels is voorgeschreven, geldt die afstand in afwijking daarvan als minimaal toege-

staan. 
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Artikel 28 Algemene gebruiksregels 

28.1 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen: 

a een gebruik van gronden ten dienste van bedrijven die worden begrepen onder ar-

tikel 2, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht; 

b een gebruik van onbebouwde gronden als stort- en/of opslagplaats van goederen, 

grond en/of afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op 

de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

c een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het 

gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een 

zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onder-

houd; 

d een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting, erotisch getinte 

vermaaksfunctie, dan wel ten behoeve van prostitutie; 

e een gebruik van gronden en bouwwerken als staan- of ligplaats voor onderko-

mens; 

f een gebruik van gronden en bouwwerken als opslagplaats voor gerede of ongere-

de goederen, waaronder niet verstaan wordt het opslaan van bouwmaterialen en 

andere hulpmaterialen voor het bouwen ten behoeve van de uitvoering van werken 

ter plaatse, voor de duur van de uitvoering; 

g een gebruik van gronden en bouwwerken voor boogkassen, die hoger zijn dan 

1 m; 

h een gebruik van gronden, voor zover gelegen buiten bouwvlakken, voor opslag van 

goederen; 

i bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen met uitzonde-

ring van een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg; 

j vuurwerkbedrijven; 

tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming ge-

richte beheer van de gronden. 
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Artikel 29 Algemene aanduidingsregels 

29.1 geluidzone – industrie Barre Polder 

29.1.1 Aanduidingsomschrijving 

De voor 'geluidzone – industrie Barre Polder' aangewezen gronden zijn, naast de an-

dere voor die gronden aangewezen bestemmingen, ook bestemd voor de bescher-

ming en instandhouding van de geluidsruimte in verband met de nabijheid van een in 

richting als bedoeld in artikel 41, lid 3 van de Wet geluidhinder. 

29.1.2 Bouwregels 

a in afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen mogen geen 

nieuwe woningen en andere geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd; 

b in afwijking van sub a zijn nieuwe woningen en andere geluidgevoelige toegestaan 

voor zover deze voldoen aan de waarde (dB[A]) als bedoeld in artikel 40 van de 

Wet geluidhinder. 

29.1.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 29.1.2 en 

worden toegestaan dat nieuwe woningen en andere geluidgevoelige gebouwen mo-

gen worden gebouwd, mits de geluidbelasting vanwege het industrielawaai niet hoger 

zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde dan wel de maximaal te verlenen hogere waar-

de als bedoeld in de Wgh. 

29.1.4 Specifieke gebruiksregels 

a tot een gebruik, strijdig met deze aanduiding, wordt in ieder geval gerekend het 

gebruik van gronden voor geluidgevoelige terreinen; 

b in afwijking van sub a is een gebruik van gronden voor geluidgevoelige terreinen 

toegestaan voor zover deze voldoen aan de waarde (dB[A]) als bedoeld in artikel 

40 van de Wet geluidhinder. 

29.1.5 Afwijken van de gebruiksregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 29.1.4 en 

worden toegestaan dat gronden worden gebruikt voor geluidgevoelige terreinen, mits 

de geluidbelasting vanwege het industrielawaai niet hoger zal zijn dan de voorkeurs-

grenswaarde dan wel de maximaal te verlenen hogere waarde als bedoeld in de Wgh. 

29.2 geluidzone – industrie Oosthoek 

29.2.1 Aanduidingsomschrijving 

De voor 'geluidzone – industrie Oosthoek’ aangewezen gronden zijn, naast de andere 

voor die gronden aangewezen bestemmingen, ook bestemd voor de bescherming en 

instandhouding van de geluidsruimte in verband met de nabijheid van een in richting 

als bedoeld in artikel 41, lid 3 van de Wet geluidhinder. 

29.2.2 Bouwregels 

a in afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen mogen geen 

nieuwe woningen en andere geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd; 

b in afwijking van sub a zijn nieuwe woningen en andere geluidgevoelige toegestaan 

voor zover deze voldoen aan de waarde (dB[A]) als bedoeld in artikel 40 van de 

Wet geluidhinder. 

29.2.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 29.2.2 en 

worden toegestaan dat nieuwe woningen en andere geluidgevoelige gebouwen mo-

gen worden gebouwd, mits de geluidbelasting vanwege het industrielawaai niet hoger 

zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde dan wel de maximaal te verlenen hogere waar-

de als bedoeld in de Wgh. 
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29.2.4 Specifieke gebruiksregels 

a tot een gebruik, strijdig met deze aanduiding, wordt in ieder geval gerekend het 

gebruik van gronden voor geluidgevoelige terreinen; 

b in afwijking van sub a is een gebruik van gronden voor geluidgevoelige terreinen 

toegestaan voor zover deze voldoen aan de waarde (dB[A]) als bedoeld in artikel 

40 van de Wet geluidhinder. 

29.2.5 Afwijken van de gebruiksregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 29.2.4 en 

worden toegestaan dat gronden worden gebruikt voor geluidgevoelige terreinen, mits 

de geluidbelasting vanwege het industrielawaai niet hoger zal zijn dan de voorkeurs-

grenswaarde dan wel de maximaal te verlenen hogere waarde als bedoeld in de Wgh. 

29.3 overige zone - kasteelbiotoop 

29.3.1 Aanduidingsomschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - kasteelbiotoop’ zijn, behalve 

voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming van de 

kasteelbiotoop als landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol element.  

29.3.2 Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de in hoofdstuk 2 bedoelde bestemming mogen geen 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht. 

29.3.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 29.3.1 

voor het bouwen overeenkomstig het bepaalde in de andere bestemmingen, mits ad-

vies is verkregen van een archeologisch deskundige;  

29.3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in arti-

kel 29.3.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werk-

zaamheden uit te voeren: 

a het ophogen van gronden; 

b het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur; 

c het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting. 

29.3.5 Verlening omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen 

van een archeologisch deskundige; 

29.3.6 Uitzonderingen omgevingsvergunning 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, 

gebruik en beheer betreffen; 

b werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het 

van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op 

grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning. 

29.4 overige zone - landgoedbiotoop 

29.4.1 Aanduidingsomschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - landgoedbiotoop’ zijn, be-

halve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming 

van de kasteelbiotoop als landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol element.  
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29.4.2 Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de in hoofdstuk 2 bedoelde bestemming mogen geen 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht. 

29.4.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 29.4.2 

voor het bouwen overeenkomstig het bepaalde in de andere bestemmingen, mits ad-

vies is verkregen van een archeologisch deskundige. 

29.4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in arti-

kel 29.3.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werk-

zaamheden uit te voeren: 

a het ophogen van gronden; 

b het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur; 

c het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting. 

29.4.5 Verlening omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen 

van een archeologisch deskundige; 

29.4.6 Uitzonderingen omgevingsvergunning 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, 

gebruik en beheer betreffen; 

b werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het 

van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op 

grond van een voor dat tijdstip verleende vergunning. 

29.5 overige zone - ondergronds railverkeer 

29.5.1 Aanduidingsomschrijving 

a de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - ondergrond railverkeer' 

zijn bestemd voor spoorwegdoeleinden met de daarbij behorende ondergrondse 

en bovengrondse voorzieningen en kunstwerken, alsmede voor de bescherming 

daarvan; 

b binnen de gebieden met deze bestemming zijn alle andere bestemmingen onder-

geschikt aan de bestemming ondergrondse verkeersdoeleinden railverkeer, met 

uitzondering van de bestemming waterstaatsdoeleinden, die primair is ten opzichte 

van de bestemming ondergrondse verkeersdoeleinden railverkeer; 

c al hetgeen in deze regels omtrent de ondergeschikte bestemmingen, binnen de 

gebieden met de bestemming ondergrondse verkeersdoeleinden railverkeer is toe-

gestaan, is uitsluitend toelaatbaar indien en voor zover zulks, gehoord de beheer-

der van de ondergrondse spoorlijn, verenigbaar is met het belang van de onder-

grondse spoorlijn.  

29.5.2 Bouwregels  

a op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de in artikel 

29.5.1 genoemde bestemming worden gebouwd in het bijzonder een spoortunnel 

alsmede andere voor het spoorwegverkeer noodzakelijke ondergrondse en boven-

grondse bouwwerken, waarvan de hoogte niet meer dan 15 m mag zijn;  

b op deze gronden mag niet worden gebouwd ten dienste van een ondergeschikte 

bestemming, behoudens het bepaalde in lid 3.  
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29.5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in arti-

kel 29.5.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werk-

zaamheden uit te voeren: 

a het aanleggen van oppervlakteverhardingen met een grotere oppervlakte dan 

50 m
2
;  

b het afgraven of ophogen, het ontginnen of bodem verlagen van gronden met meer 

dan 0,30 meter, waaronder ook begrepen wordt woelen en draineren;  

c het planten van bomen en andere houtgewassen;  

d het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse leidingen, constructies of ap-

paratuur, met uitzondering van eenvoudige recreatieve of verkeerskundige voor-

zieningen;  

e het (ver)graven, verbreden en/of dempen van sloten en andere waterpartijen, het 

door afwateren, ontwateren of afdammen wijzigen van de grondwaterstand, voor 

zover de Keur van het waterschap niet van toepassing is;  

f het indrijven van voorwerpen in de bodem.  

29.5.4 Verbod 

Het verbod in artikel 29.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden, die:  

a normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming betreffen;  

b reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

29.5.5 Advies  

De werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 29.5.1 zijn slechts toelaatbaar, 

indien de belangen van de spoorweg daardoor niet worden of kunnen worden ge-

schaad. Daartoe winnen Burgemeester en Wethouders schriftelijk advies in bij de be-

heerder van de spoorweg.  

29.6 overige zone - weidevogelleefgebied 

29.6.1 Aanduidingsomschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone- weidevogelleefgebied’ zijn, 

naast voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescher-

ming van het leefklimaat van de weidevogels. 

29.6.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 

29.6.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werk-

zaamheden uit te voeren: 

a het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting 

met een hoogte die hoger is dan 3 m; 

b verstorende activiteiten, buiten de huidige agrarische activiteiten; 

c het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeer-

voorzieningen en andere oppervlakteverhardingen; 

d het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en ove-

rige waterpartijen met peilverlaging tot gevolg. 

29.6.3 Verlening omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 29.6.2 wordt niet eerder verleend dan 

nadat is aangetoond dat de gebruikswaarde als weidevogelleefgebied niet onevenre-

dig wordt aangetast. 

29.6.4 Uitzonderingen omgevingsvergunning 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 
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a andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 

b andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uit-

voering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aan-

gevraagde dan wel verleende vergunning. 

29.7 veiligheidszone - lpg 

29.7.1 Aanduidingsomschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘veiligheidszone - lpg’ zijn, behalve voor de 

daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het ver-

blijfsklimaat in verband met een lpg-installatie. 

29.7.2 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen zijn op de in ar-

tikel 29.7.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

toegestaan. 

29.7.3 Afwijken van de gebruiksregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 29.7.2 

voor het toestaan van nieuwe beperkt kwetsbare objecten, mits ter plaatse een aan-

vaardbaar verblijfsklimaat kan worden gerealiseerd.  

29.8 vrijwaringszone - molenbiotoop 

29.8.1 Aanduidingsomschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘vrijwaringszone - molenbiotoop’ zijn, be-

halve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescher-

ming van de functie van de molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend 

element.  

29.8.2 Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende primaire bestemming mogen: 

a binnen een afstand van 100 m van de molen, bouwwerken niet worden gebouwd 

voor zover de bouwhoogte hoger is dan de hoogte van het onderste punt van de 

verticaal staande molenwiek; 

b binnen een afstand va 100 m tot 400 m van de molen, bouwwerken niet worden 

gebouwd voor zover de bouwhoogte hoger is dan de hoogte van het onderste punt 

van de verticaal staande molenwiek vermeerderd met 1/50.  

29.8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 

29.8.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werk-

zaamheden uit te voeren: 

a het ophogen van gronden hoger dan de hoogte die op grond van het bepaalde in 

artikel 29.8.2 is toegestaan voor bouwwerken; 

b het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur met een 

hoogte die hoger is dan op grond van het bepaalde in artikel 29.8.2 is toegestaan 

voor bouwwerken; 

c het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting 

met een hoogte die hoger is dan op grond van het bepaalde in artikel 29.8.2 is toe-

gestaan voor bouwwerken. 

29.8.4 Verlening omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen 

van de beheerder van de molen.  
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29.8.5 Uitzonderingen omgevingsvergunning 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, 

gebruik en beheer betreffen; 

b werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het 

van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op 

grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning. 

29.9 vrijwaringszone - provinciale vaarweg 

29.9.1 Aanduidingsomschrijving 

De voor ‘vrijwaringszone - provinciale vaarweg’ aangewezen gronden zijn, behalve de 

daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een provinciale vaarweg. 

29.9.2 Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen mogen geen 

nieuwe bouwwerken worden gebouwd. 

29.9.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 29.9.2 en 

kan worden voorzien in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, mits rekening wordt gehou-

den met het voorkomen van belemmeringen voor: 

a de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige navigatieappara-

tuur voor de scheepvaart; 

b het contact van de scheepvaart met bedienings- en begeleidingsobjecten; 

c de toegankelijkheid van de provinciale vaarweg voor hulpdiensten vanaf de wal, en 

d het uitvoeren van beheer en onderhoud aan de provinciale vaarweg. 

29.9.4 Advies vaarwegbeheerder 

Voor de beoordeling of sprake is van belemmeringen als bedoeld in het artikel 29.9.3 

wordt advies gevraagd aan de vaarwegbeheerder. 
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Artikel 30 Algemene afwijkingsregels 

30.1 Algemene afwijking 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, 

percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maxi-

maal 10% van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, per-

centages en afstandseisen; 

b de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een over-

schrijding is toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband 

met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de 

gronden en/of de bebouwing; 

c de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde 

ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 

40 m; 

d de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen, zijn-

de, behoudens erf- en perceelsscheidingen, wordt vergroot tot maximaal 6 m. 

30.2 Voorwaarden afwijking 

Afwijking als bedoeld in artikel 30.1 is slechts toegestaan, mits: 

a de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden niet onevenredig worden geschaad; 

b het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenre-

dig worden geschaad; 

c het bouwwerk nodig is voor een doelmatig gebruik van de gronden. 
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Artikel 31 Algemene wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbren-

gen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestem-

mingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven; 

b de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden mogen niet onevenredig worden geschaad; 

c het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet 

onevenredig worden geschaad. 
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Artikel 32 Overige regels 

32.1 Parkeren 

a tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik 

van gronden en bouwwerken, anders dan bestaand gebruik, zonder dat op het 

desbetreffende bouwperceel voldoende parkeerplaatsen ten dienste van de zich 

daar bevindende functies zijn aangelegd en in stand worden gehouden; 

b een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een gebouw bedoeld 

voor wonen of een ander soort verblijf van mensen op een bouwperceel wordt 

slechts verleend, indien is aangetoond dat voldoende parkeerplaatsen zullen wor-

den aangelegd;  

c of sprake is van voldoende parkeerplaatsen wordt bepaald door het gemeentelijke 

parkeerbeleid, met dien verstande dat het totale aantal benodigde parkeerplaatsen 

naar boven wordt afgerond naar het eerstvolgende hele getal; 

d parkeerplaatsen ten dienste van de zich op een bouwperceel bevindende functie 

worden aangelegd op het bouwperceel waarop die functie zich bevindt; 

e de afmetingen van een parkeerplaats dienen te voldoen aan het parkeerbeleid. 

32.2 Afwijken 

32.2.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 32.1 

onder c, mits is aangetoond dat: 

a de te vestigen functie een andere/verminderde behoefte aan parkeerplaatsen kent 

vanwege onder andere exploitatie, arbeidsintensiteit, aandeel bezoekers en-/of 

vervoersmanagement, en/of; 

b sprake is van de mogelijkheid dat voor een functie beschikbare parkeerplaatsen in 

de openbare ruimte voor meer dan één functie kunnen dienen, en/of; 

c sprake is van beschikbare alternatieve vervoerswijzen op korte afstand van de te 

vestigen functie en hiervan wordt door een substantieel aandeel van de gebruikers 

van die functie gebruikgemaakt. 

32.2.2 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 32.1 

onder d, mits: 

a geen sprake is van een onevenredige toename van de parkeerdruk in het open-

baar gebied, en; 

b geen sprake is van een onevenredige aantasting van de verkeersveiligheid, en; 

c geen sprake is van een onevenredige aantasting van het straat- en bebouwings-

beeld. 

32.3 Uitzondering 

Het bepaalde in artikel 32.1 onder a en b is niet van toepassing ingeval een bouwwerk 

ten gevolge van een calamiteit geheel verloren is gegaan en dit bouwwerk, indien en 

voor zover sprake is van dezelfde functie en omvang, wordt herbouwd en op gelijke 

wijze in het aantal parkeerplaatsen wordt voorzien als voor de calamiteit feitelijk het 

geval was, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk teniet is gegaan. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 33 Overgangsrecht 

33.1 Overgangsrecht bouwwerken 

33.1.1 Algemeen 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aan-

wezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsver-

gunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard 

en omvang niet wordt vergroot, 

a gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of ver-

anderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

33.1.2 Afwijking 

Het bevoegd kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 33.1.1 een omge-

vingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 

bedoeld in artikel 33.1.1 met maximaal 10%.  

33.1.3 Uitzondering 

Artikel 33.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijd-

stip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan. 

33.2 Overgangsrecht gebruik 

33.2.1 Algemeen 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het uitwerkingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

33.2.2 Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het uitwerkingsplanstrijdige gebruik, bedoeld in artikel 33.2.1, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 

door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

33.2.3 Onderbroken gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 33.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

33.2.4 Uitzondering 

Artikel 33.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan. 
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Artikel 34 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 

‘Polder Achthoven 2016’. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ……… 

 

 



 

 

 

Bijlage 1: Staat van Horeca-activiteiten 
 

 





 

 

 

Bijlage 2: Staat van Bedrijfsactiviteiten 
 



CATEGORIE I "LICHTE HORECA" 

Horecabedrijven, die gelet op de aard en omvang ervan zowel vanuit functionele als uit 

milieuoverwegingen (vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) niet of nauwelijks storend kunnen 

werken op de bestaande en/of toekomstige functies van de omgeving van deze horecabedrijven.  

− automatiek; 

− broodjeszaak; 

− cafetaria; 

− crêperie; 

− croissanterie; 

− koffiebar; 

− lunchroom; 

− snackbar; 

− tearoom; 

− ijssalon; 

− restaurant;  

− bistro; 

− pension; 

− bed & breakfast; 

− hotel. 
 

CATEGORIE II "MIDDELZWARE HORECA" 

Horecabedrijven die normaal gesprokenook delen van de nacht geopend zijn en die 

daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 

a bar; 

b bierhuis; 

c biljartcentrum; 

d café; 

e proeflokaal; 

f shoarma/grillroom; 

g zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van  

h feesten en muziek/dansevenementen). 
 

CATEGORIE III "ZWARE HORECA" 

Horecabedrijven die voor een goed functioneren ook ’s nachts geopend zijn en/of die  

tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de 

omgeving met zich mee kunnen brengen: 

a dancing; 

b discotheek; 

c nachtclub; 

d partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en  

e muziek/dansevenementen). 
 

 



Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten 
Onderstaande toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten is ontleend aan de VNG-publicatie 
“Bedrijven en Milieuzonering” uit 2009. 
Deze bedrijvenlijst is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gaat uit 
van activiteiten, gerangschikt naar SBI-codes. Voor elke activiteit zijn milieuaspecten en 
richtafstanden vermeld, rekening houdend met de normaliter bij deze activiteiten voorkomende 
opslagen en installaties. 
In de lijst komen vier ruimtelijk relevante milieuaspecten aan bod: geur, stof, geluid en gevaar: 
Geur 
Verschillende bedrijven stoten geuren uit. De afstand waarbinnen deze geuren zeer hinderlijk 
en schadelijk zijn is opgenomen in de kolom “geur”. 
Stof 
De kolom “stof” bevat richtafstanden waarbinnen de uitstoot van stof vanuit de inrichting 
zodanig hoog is dat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid. 
Geluid 
In de kolom geluid is, indien van toepassing, de letter C van continu opgenomen. Hiermee is 
aangegeven dat bij de betreffende milieubelastende activiteit de voor geluid bepalende 
activiteiten meestal continu in bedrijf zijn. 
Gevaar 
In de kolom ‘gevaar’ is een richtafstand aangegeven, die bij een gemiddelde activiteit van dat 
type aangehouden kan worden. het betreft alle gevaarsaspecten, inclusief brandgevaar en 
stofexplosies. 
Ook staat bij elke inrichting een milieucategorie. De grootste afstand van de vier voornoemde 
aspecten is bepalend voor de indeling in de milieucategorie. Er zijn 10 milieucategorieën: 
Afstand (m) code 
10  1 
30  2 
50  3.1 
100  3.2 
200  4.1 
300 4.2 
500  5.1 
700  5.2 
1000  5.3 
1500  6 

  



De volgende afkortingen worden in de lijst gebruikt: 
Afkorting Betekenis 
- niet van toepassing of niet relevant 
< kleiner dan 
> groter 
= gelijk aan 
cat. categorie 
e.d. en dergelijke 
kl. klasse 
n.e.g. niet elders genoemd 
o.c. opslagcapaciteit 
p.c. productiecapaciteit 
p.o. productieoppervlak 
b.o. bedrijfsoppervlak 
v.c. verwerkingscapaciteit 
u uur 
d dag 
w week 
j jaar 
b.o. bodemverontreiniging 
cat. continu 
D divers 
L luchtverontreiniging 
Z 
zonering op basis van Wet 
geluidhinder 
R risico (BEVI mogelijk van toepassing) 
V vuurwerkbesluit van toepassing 
Na deze pagina volgt de lijst. 
  



 



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw  

0111, 0113   Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 

0112 0 Tuinbouw:   

0112 1 bedrijfsgebouwen 2 

0112 2 kassen zonder verwarming 2 

0112 3 kassen met gasverwarming 2 

0112 4 champignonkwekerijen (algemeen) 2 

0112 5 champignonkwekerijen met mestfermentatie 3.2 

0112 6 bloembollendroog- en prepareerbedrijven 2 

0112 7 witlofkwekerijen (algemeen) 2 

0121   Fokken en houden van rundvee 3.2 

0122 0 Fokken en houden van overige graasdieren:   

0122 1 paardenfokkerijen 3.1 

0122 2 overige graasdieren 3.1 

0123   Fokken en houden van varkens 4.1 

0124 0 Fokken en houden van pluimvee:   

0124 1 legkippen 4.1 

0124 2 opfokkippen en mestkuikens 4.1 

0124 3 eenden en ganzen 4.1 

0124 4 overig pluimvee 3.2 

0125 0 Fokken en houden van overige dieren:   

0125 1 nertsen en vossen 4.1 

0125 2 konijnen 3.2 

0125 3 huisdieren 3.1 

0125 4 maden, wormen e.d. 3.2 

0125 5 bijen 2 

0125 6 overige dieren 2 

0130   Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren 

(niet intensief) 

3.2 

014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:   

014 1 algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m
2
 3.1 

014 2 algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m
2
  2 

014 3 plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m
2
 3.1 

014 4 plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m
2
 2 

0142   KI-stations 2 

      

02 - Bosbouw en dienstverlening t.b.v. bosbouw   

020   Bosbouwbedrijven 3.1 

     

05 - Visserij- en visteeltbedrijven   

0501.1   Zeevisserijbedrijven 3.2 

0501.2   Binnenvisserijbedrijven 3.1 
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0502 0 Vis- en schaaldierkwekerijen:   

0502 1 oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2 

0502 2 visteeltbedrijven 3.1 

     

10 - Turfwinning   

103   Turfwinningbedrijven 3.2 

     

11 - Aardolie- en aardgaswinning   

111 0 Aardolie- en aardgaswinning:   

111 1 aardoliewinputten 4.1 

111 2 aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m
3
/d 5.1 

111 3 aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m
3
/d 5.2 

     

14 - Winning van zand, grind, klei, zout, e.d.   

1421 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):   

1421 1 algemeen 4.1 

1421 2 steenbrekerijen 5.2 

144   Zoutwinningbedrijven 3.2 

145   Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven 5.1 

      

15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken   

151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:   

151 1 slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2 

151 2 vetsmelterijen 5.2 

151 3 bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 4.2 

151 4 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m
2
 3.2 

151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m
2
 3.1 

151 6 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m
2
 3.1 

151 7 loonslachterijen 3.1 

151 8 vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden 

met p.o. < 2.000 m
2
  

3.1 

152 0 Visverwerkingsbedrijven:   

152 1 drogen 5.2 

152 2 conserveren 4.1 

152 3 roken 4.2 

152 4 verwerken anderszins: p.o.> 1000 m
2
 4.2 

152 5 verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m
2
 3.2 

152 6 verwerken anderszins: p.o. <= 300 m
2
 3.1 

1531 0 Aardappelproducten fabrieken:   

1531 1 vervaardiging van aardappelproducten 4.2 

1531 2 vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m
2
 3.1 

1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:   
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1532, 1533 1 jam 3.2 

1532, 1533 2 groente algemeen 3.2 

1532, 1533 3 met koolsoorten 3.2 

1532, 1533 4 met drogerijen 4.2 

1532, 1533 5 met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2 

1541 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:   

1541 1 p.c. < 250.000 t/j 4.1 

1541 2 p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

1542 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:   

1542 1 p.c. < 250.000 t/j 4.1 

1542 2 p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

1543 0 Margarinefabrieken:   

1543 1 p.c. < 250.000 t/j 4.1 

1543 2 p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

1551 0 Zuivelproducten fabrieken:   

1551 1 gedroogde producten, p.c. >= 1,5 t/u 5.1 

1551 2 geconcentreerde producten, verdamp. cap. >=20 t/u 5.1 

1551 3 melkproducten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 3.2 

1551 4 melkproducten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 4.2 

1551 5 overige zuivelproducten fabrieken 4.2 

1552 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m
2
 3.2 

1552 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m
2
 2 

1561 0 Meelfabrieken:    

1561 1 p.c. >= 500 t/u 4.2 

1561 2 p.c. < 500 t/u 4.1 

1561   Grutterswarenfabrieken 4.1 

1562 0 Zetmeelfabrieken:   

1562 1 p.c. < 10 t/u 4.1 

1562 2 p.c. >= 10 t/u 4.2 

1571 0 Veevoerfabrieken:   

1571 1 destructiebedrijven 5.2 

1571 2 beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 5.2 

1571 3 drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 4.2 

1571 4 drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water 5.2 

1571 5 mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4.1 

1571 6 mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4.2 

1572   Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1 

1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:   

1581 1 v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2 

1581 2 v.c. >= 7500 kg meel/week 3.2 

1582   Banket, biscuit- en koekfabrieken 3.2 

1583 0 Suikerfabrieken:   
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1583 1 v.c. < 2.500 t/j 5.1 

1583 2 v.c. >= 2.500 t/j 5.3 

1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:   

1584 1 cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m
2
 5.1 

1584 2 cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 

< 2.000 m
2
 

3.2 

1584 3 cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 

<= 200 m
2
 

2 

1584 4 suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2 

1584 5 suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m
2
 3.2 

1584 6 suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m
2
 2 

1585   Deegwarenfabrieken 3.1 

1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:   

1586 1 koffiebranderijen 5.1 

1586 2 theepakkerijen 3.2 

1587   Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1 

1589   Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1 

1589.1   Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4.1 

1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken:   

1589.2 1 zonder poederdrogen 3.2 

1589.2 2 met poederdrogen 4.2 

1589.2   Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 4.1 

1591   Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2 

1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:   

1592 1 p.c. < 5.000 t/j 4.1 

1592 2 p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

1593 t/m 

1595 

  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2 

1596   Bierbrouwerijen 4.2 

1597   Mouterijen 4.2 

1598   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2 

     

16 - Verwerking van tabak   

160   Tabakverwerkende industrie 4.1 

     

17 - Vervaardiging van textiel   

171   Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2 

172 0 Weven van textiel:   

172 1 aantal weefgetouwen < 50 3.2 

172 2 aantal weefgetouwen >= 50 4.2 

173   Textielveredelingsbedrijven 3.1 

174, 175   Vervaardiging van textielwaren 3.1 
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1751   Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 4.1 

176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1 

     

18 - Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont   

181   Vervaardiging kleding van leer 3.1 

182   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 

183   Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 3.1 

     

19 - Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding)   

191   Lederfabrieken 4.2 

192   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 3.1 

193   Schoenenfabrieken 3.1 

     

20 - Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d.   

2010.1   Houtzagerijen 3.2 

2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:   

2010.2 1 met creosootolie 4.1 

2010.2 2 met zoutoplossingen 3.1 

202   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2 

203, 204, 

205 

0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 3.2 

203, 204, 

205 

1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 

m
2
 

3.1 

205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2 

     

21 - Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren   

2111   Vervaardiging van pulp 4.1 

2112 0 Papier- en kartonfabrieken:   

2112 1 p.c. < 3 t/u 3.1 

2112 2 p.c. 3 - 15 t/u 4.1 

2112 3 p.c. >= 15 t/u 4.2 

212   Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2 

2121.2 0 Golfkartonfabrieken:   

2121.2 1 p.c. < 3 t/u 3.2 

2121.2 2 p.c. >= 3 t/u 4.1 

    

22 - Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media   

221   Uitgeverijen (kantoren) 1 

2221   Drukkerijen van dagbladen 3.2 

2222   Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2 

2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 

2223 A Grafische afwerking 1 
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2223 B Binderijen 2 

2224   Grafische reproductie en zetten 2 

2225   Overige grafische activiteiten 2 

223   Reproductiebedrijven opgenomen media 1 

    

23 - Aardolie-/steenkoolverwerk. Ind.; bewerking splijt-/kweekstoffen   

231   Cokesfabrieken 5.3 

2320.1   Aardolieraffinaderijen 6 

2320.2 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 3.2 

2320.2 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2 

2320.2 C Aardolieproductenfabrieken n.e.g. 4.2 

233   Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 6 

     

24 - Vervaardiging van chemische producten   

2411 0 Vervaardiging van industriële gassen:   

2411 1 luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 5.2 

2411 2 overige gassenfabrieken, niet explosief 5.1 

2411 3 overige gassenfabrieken, explosief 5.1 

2412   Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1 

2413 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:   

2413 1 niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 

2413 2 vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.2 

2414.1 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:   

2414.1 A1 niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 

2414.1 A2 vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.3 

2414.1 B0 Methanolfabrieken:   

2414.1 B1 p.c. < 100.000 t/j 4.1 

2414.1 B2 p.c. >= 100.000 t/j 4.2 

2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):   

2414.2 1 p.c. < 50.000 t/j 4.2 

2414.2 2 p.c. >= 50.000 t/j 5.1 

2415   Kunstmeststoffenfabrieken 5.1 

2416   Kunstharsenfabrieken e.d. 5.2 

242 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:   

242 1 fabricage 5.3 

242 2 formulering en afvullen 5.1 

243   Verf, lak en vernisfabrieken 4.2 

2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:   

2441 1 p.c. < 1.000 t/j 4.2 

2441 2 p.c. >= 1.000 t/j 5.1 

2442 0 Farmaceutische productenfabrieken:   

2442 1 formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1 
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2442 2 verbandmiddelenfabrieken 2 

2451   Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2 

2452   Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2 

2461   Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 5.3 

2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:   

2462 1 zonder dierlijke grondstoffen 3.2 

2462 2 met dierlijke grondstoffen 5.1 

2464   Fotochemische productenfabrieken 3.2 

2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1 

2466 B Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 4.1 

247   Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4.2 

     

25 - Vervaardiging van producten van rubber en kunststof   

2511   Rubberbandenfabrieken 4.2 

2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:   

2512 1 vloeropp. < 100 m
2
 3.1 

2512 2 vloeropp. >= 100 m
2
 4.1 

2513   Rubber-artikelenfabrieken 3.2 

252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:   

252 1 zonder fenolharsen 4.1 

252 2 met fenolharsen 4.2 

252 3 productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 

3.1 

     

26 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten   

261 0 Glasfabrieken:   

261 1 glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j 3.2 

261 2 glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

261 3 glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 4.2 

261 4 glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 5.1 

2615   Glasbewerkingsbedrijven 3.1 

262, 263 0 Aardewerkfabrieken:   

262, 263 1 vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2 

262, 263 2 vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2 

264 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 4.1 

264 B Dakpannenfabrieken 4.1 

2651 0 Cementfabrieken:   

2651 1 p.c. < 100.000 t/j 5.1 

2651 2 p.c. >= 100.000 t/j 5.3 

2652 0 Kalkfabrieken:   

2652 1 p.c. < 100.000 t/j 4.1 

2652 2 p.c. >= 100.000 t/j 5.1 
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2653 0 Gipsfabrieken:   

2653 1 p.c. < 100.000 t/j 4.1 

2653 2 p.c. >= 100.000 t/j 5.1 

2661.1 0 Betonwarenfabrieken:   

2661.1 1 zonder persen, triltafels en bekistingtrille 4.1 

2661.1 2 met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 4.2 

2661.1 3 met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 5.2 

2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken:   

2661.2 1 p.c. < 100.000 t/j 3.2 

2661.2 2 p.c. >= 100.000 t/j 4.2 

2662   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2 

2663, 2664 0 Betonmortelcentrales:   

2663, 2664 1 p.c. < 100 t/u 3.2 

2663, 2664 2 p.c. >= 100 t/u 4.2 

2665, 2666 0 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:   

2665, 2666 1 p.c. < 100 t/d 3.2 

2665, 2666 2 p.c. >= 100 t/d 4.2 

267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:   

267 1 zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m
2
 3.2 

267 2 zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m
2
 3.1 

267 3 met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 4.2 

267 4 met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 100.000 t/j 5.2 

2681   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 3.1 

2682 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:   

2682 A1 p.c. < 100 t/u 4.2 

2682 A2 p.c. >= 100 t/u 5.1 

2682 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):   

2682 B1 steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

2682 B2 overige isolatiematerialen 4.1 

2682 C Minerale productenfabrieken n.e.g. 3.2 

2682 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 4.1 

2682 D1 Asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 4.2 

     

27 - Vervaardiging van metalen   

271 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:   

271 1 p.c. < 1.000 t/j 5.2 

271 2 p.c. >= 1.000 t/j 6 

272 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:   

272 1 p.o. < 2.000 m
2
 5.1 

272 2 p.o. >= 2.000 m
2
 5.3 

273 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:   

273 1 p.o. < 2.000 m
2
 4.2 
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273 2 p.o. >= 2.000 m
2
 5.2 

274 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:   

274 A1 p.c. < 1.000 t/j 4.2 

274 A2 p.c. >= 1.000 t/j 5.2 

274 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:   

274 B1 p.o. < 2.000 m
2
 5.1 

274 B2 p.o. >= 2.000 m
2
 5.3 

2751, 2752 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:   

2751, 2752 1 p.c. < 4.000 t/j 4.2 

2751, 2752 2 p.c. >= 4.000 t/j 5.1 

2753, 2754 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:   

2753, 2754 1 p.c. < 4.000 t/j 4.2 

2753, 2754 2 p.c. >= 4.000 t/j 5.1 

     

28 - Vervaard. en reparatie van producten van metaal (excl. 

mach./transportmidd.) 

  

281 0 Constructiewerkplaatsen:   

281 1 gesloten gebouw 3.2 

281 1a gesloten gebouw, p.o. < 200 m
2
 3.1 

281 2 in open lucht, p.o. < 2.000 m
2
 4.1 

281 3 in open lucht, p.o. >= 2.000 m
2
 4.2 

2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:   

2821 1 p.o. < 2.000 m
2
 4.2 

2821 2 p.o. >= 2.000 m
2
 5.1 

2822, 2830   Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 4.1 

284 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1 

284 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3.2 

284 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m
2
 3.1 

2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:   

2851 1 algemeen 3.2 

2851 10 stralen 4.1 

2851 11 metaalharden 3.2 

2851 12 lakspuiten en moffelen 3.2 

2851 2 scoperen (opspuiten van zink) 3.2 

2851 3 thermisch verzinken 3.2 

2851 4 thermisch vertinnen 3.2 

2851 5 mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 3.2 

2851 6 anodiseren, eloxeren 3.2 

2851 7 chemische oppervlaktebehandeling 3.2 

2851 8 emailleren 3.2 

2851 9 galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 3.2 

2852 1 Overige metaalbewerkende industrie 3.2 
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2852 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m
2
 3.1 

287 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:   

287 A1 p.o. < 2.000 m
2
 4.1 

287 A2 p.o. >= 2.000 m
2
 5.1 

287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 3.2 

287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m
2
  3.1 

    

29 - Vervaardiging van machines en apparaten   

29 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:   

29 1 p.o. < 2.000 m
2
 3.2 

29 2 p.o. >= 2.000 m
2
 4.1 

29 3 met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2 

    

30 - Vervaardiging van kantoormachines en computers   

30 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2 

     

31 - Vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten en benodigdh.   

311   Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 4.1 

312   Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1 

313   Elektrische draad- en kabelfabrieken 4.1 

314   Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2 

315   Lampenfabrieken 4.2 

316   Elektrotechnische industrie n.e.g. 2 

3162   Koolelektrodenfabrieken 6 

     

32 - Vervaardiging van audio-, video-, telecom-apparaten en -benodigdh.   

321 t/m 323   Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 3.1 

3210   Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1 

     

33 - Vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten   

33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. 

reparatie 

2 

     

34   Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers   

341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven:   

341 1 p.o. < 10.000 m
2
 4.1 

341 2 p.o. >= 10.000 m
2
 4.2 

3420.1   Carrosseriefabrieken 4.1 

3420.2   Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 4.1 

343   Auto-onderdelenfabrieken 3.2 

     

35 - Vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto's, aanhangwagens)   



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:   

351 1 houten schepen 3.1 

351 2 kunststof schepen 3.2 

351 3 metalen schepen < 25 m 4.1 

351 4 metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 5.1 

3511   Scheepssloperijen 5.2 

352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:   

352 1 algemeen 3.2 

352 2 met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2 

353 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:   

353 1 zonder proefdraaien motoren 4.1 

353 2 met proefdraaien motoren 5.3 

354   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3.2 

355   Transportmiddelenindustrie n.e.g. 3.2 

     

36 - Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g.   

361 1 Meubelfabrieken 3.2 

361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m
2
 1 

362   Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 

363   Muziekinstrumentenfabrieken 2 

364   Sportartikelenfabrieken 3.1 

365   Speelgoedartikelenfabrieken 3.1 

3663.1   Sociale werkvoorziening 2 

3663.2   Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 3.1 

     

37 - Voorbereiding tot recycling   

371   Metaal- en autoschredders 5.1 

372 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:   

372 A1 v.c. < 100.000 t/j 4.2 

372 A2 v.c. >= 100.000 t/j 5.2 

372 B Rubberregeneratiebedrijven 4.2 

372 C Afvalscheidingsinstallaties 4.2 

     

40 - Productie en distrib. Van stroom, aardgas, stoom en warm water   

40 A0 Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 MWe)   

40 A1 kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 5.2 

40 A2 oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 5.1 

40 A3 gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in 5.1 

40 A4 kerncentrales met koeltorens 6 

40 A5 warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 5.1 



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

40 B0 Bio-energieinstallaties elektrisch vermogen < 50 MWe:   

40 B1 covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en 

reststromen voedingsindustrie 

3.2 

40 B2 vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 3.2 

40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   

40 C1 < 10 MVA 2 

40 C2 10 - 100 MVA 3.1 

40 C3 100 - 200 MVA 3.2 

40 C4 200 - 1000 MVA 4.2 

40 C5 >= 1000 MVA 5.1 

40 D0 Gasdistributiebedrijven:   

40 D1 gascompressorstations vermogen < 100 MW 4.2 

40 D2 gascompressorstations vermogen >= 100 MW 5.1 

40 D3 gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 1 

40 D4 gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 2 

40 D5 gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 3.1 

40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   

40 E1 stadsverwarming 3.2 

40 E2 blokverwarming 2 

40 F0 Windmolens:   

40 F1 wiekdiameter 20 m 3.2 

40 F2 wiekdiameter 30 m 4.1 

40 F3 wiekdiameter 50 m 4.2 

     

41 - Winning en ditributie van water   

41 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:   

41 A1 met chloorgas 5.3 

41 A2 bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 3.1 

41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   

41 B1 < 1 MW 2 

41 B2 1 - 15 MW 3.2 

41 B3 >= 15 MW 4.2 

     

45 - Bouwnijverheid   

45 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m
2
  3.2 

45 1 Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m
2
 3.1 

45 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m
2
 3.1 

45 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m
2
 2 

     

50 - Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations   

501, 502, 

504 

  Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2 



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

501   Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 3.2 

5020.4 A Autoplaatwerkerijen 3.2 

5020.4 B Autobeklederijen 1 

5020.4 C Autospuitinrichtingen 3.1 

5020.5   Autowasserijen 2 

503, 504   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2 

505 0 Benzineservicestations:   

505 1 met LPG > 1000 m
3
/jr 4.1 

505 2 met LPG < 1000 m
3
/jr 3.1 

505 3 zonder LPG 2 

    

51 - Groothandel en handelsbemiddeling   

511   Handelsbemiddeling (kantoren) 1 

5121 0 Grth in akkerbouwproducten en veevoeders 3.1 

5121 1 Grth in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit 

van 500 ton/uur of meer 

4.2 

5122   Grth in bloemen en planten 2 

5123   Grth in levende dieren 3.2 

5124   Grth in huiden, vellen en leder 3.1 

5125, 5131   Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 3.1 

5132, 5133   Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën 3.1 

5134   Grth in dranken 2 

5135   Grth in tabaksproducten 2 

5136   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2 

5137   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2 

5138, 5139   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2 

514   Grth in overige consumentenartikelen 2 

5148.7 0 Grth in vuurwerk en munitie:   

5148.7 1 consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2 

5148.7 2 consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1 

5148.7 3 professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 

25 kg theatervuurwerk) 

5.1 

5148.7 4 professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 

ton 

5.3 

5148.7 5 munitie 2 

5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:   

5151.1 1 klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1 

5151.1 2 kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m
2
 5.1 

5151.2 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:   

5151.2 1 vloeistoffen, o.c. < 100.000 m
3
 4.1 

5151.2 2 vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m
3
 5.1 

5151.2 3 tot vloeistof verdichte gassen 4.2 
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5151.3   Grth minerale olieproducten (excl. brandstoffen) 3.2 

5152.1 0 Grth in metaalertsen:   

5152.1 1 opslag opp. < 2.000 m
2
 4.2 

5152.1 2 opslag opp. >= 2.000 m
2
 5.2 

5152.2 /.3   Grth in metalen en -halffabricaten 3.2 

5153 0 Grth in hout en bouwmaterialen:   

5153 1 algemeen: b.o. > 2000 m
2
 3.1 

5153 2 algemeen: b.o. <= 2000 m
2
 2 

5153.4 4 Zand en grind:   

5153.4 5 algemeen: b.o. > 200 m
2
 3.2 

5153.4 6 algemeen: b.o. <= 200 m
2
  2 

5154 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:   

5154 1 algemeen: b.o. > 2.000 m
2
 3.1 

5154 2 algemeen: b.o. < = 2.000 m
2
 2 

5155.1   Grth in chemische producten 3.2 

5155.2   Grth in kunstmeststoffen 2 

5156   Grth in overige intermediaire goederen 2 

5157 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m
2
 3.2 

5157 1 Autosloperijen: b.o. <= 1000 m
2
 3.1 

5157.2/3 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m
2
 3.2 

5157.2/3 1 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m
2
 3.1 

518 0 Grth in machines en apparaten:   

518 1 machines voor de bouwnijverheid 3.2 

518 2 overige 3.1 

519   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 2 

     

52 - Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren   

52 A Detailhandel voor zover n.e.g. 1 

5211/2,5246

/9 

  Supermarkten, warenhuizen 1 

5222, 5223   Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 1 

5224   Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 1 

5231, 5232   Apotheken en drogisterijen 1 

5246/9   Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 2 

5249   Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 1 

5261   Postorderbedrijven 3.1 

527   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1 

     

55 - Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking   

5511, 5512   Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 1 

552   Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 3.1 

553   Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 1 
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viskramen e.d. 

554 1 Cafés, bars 1 

554 2 Discotheken, muziekcafés 2 

5551   Kantines 1 

5552   Cateringbedrijven 2 

    

60 - Vervoer over land   

601 0 Spoorwegen:   

601 1 stations 3.2 

601 2 rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 4.2 

6021.1   Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2 

6022   Taxibedrijven 2 

6023   Touringcarbedrijven 3.2 

6024 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 

m
2
 

3.2 

6024 1 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 

m
2
 

3.1 

603   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2 

     

61, 62 - Vervoer over water / door de lucht   

61, 62 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 

     

63 - Dienstverlening t.b.v. het vervoer   

6311.1 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:   

6311.1 1 containers 5.1 

6311.1 2 stukgoederen 4.2 

6311.1 3 ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m
2
 5.3 

6311.1 4 granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 5.1 

6311.1 5 steenkool, opslagopp. >= 2.000 m
2
 5.2 

6311.1 6 olie, LPG, e.d. 5.3 

6311.1 7 tankercleaning 4.2 

6311.2 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:   

6311.2 1 containers 4.2 

6311.2 10 tankercleaning 4.2 

6311.2 2 stukgoederen 3.2 

6311.2 3 ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m
2
 4.2 

6311.2 4 ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m
2
 5.2 

6311.2 5 granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 4.2 

6311.2 6 granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 5.1 

6311.2 7 steenkool, opslagopp. < 2.000 m
2
 4.2 

6311.2 8 steenkool, opslagopp. >= 2.000 m
2
 5.1 

6311.2 9 olie, LPG, e.d. 5.2 
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6312 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 3.1 

6312 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2 

6321 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2 

6321 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2 

6322, 6323   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 

6323 A Luchthavens 6 

6323 B Helikopterlandplaatsen 5.1 

633   Reisorganisaties 1 

634   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 

     

64 - Post en telecommunicatie   

641   Post- en koeriersdiensten 2 

642 A Telecommunicatiebedrijven 1 

642 B0 Zendinstallaties:   

642 B1 LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 3.2 

642 B2 FM en TV 1 

642 B3 GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 1 

     

65, 66, 67 - Financiële instellingen en verzekeringswezen   

65, 66, 67 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 1 

     

70 - Verhuur van en handel in onroerend goed   

70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 1 

     

71 - Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen   

711   Personenautoverhuurbedrijven 2 

712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 3.1 

713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1 

714   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 

     

72 - Computerservice- en informatietechnologie   

72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 

72 B Datacentra 2 

     

73 - Speur- en ontwikkelingswerk   

731   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 

732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 

    

74 - Overige zakelijke dienstverlening   

74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1 
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747   Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1 

7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales 2 

7484.3   Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 4.1 

7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1 

     

75 - Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen   

75 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 1 

7522   Defensie-inrichtingen 4.1 

7525   Brandweerkazernes 3.1 

     

80 - Onderwijs   

801, 802   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 2 

803, 804   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 2 

     

85 - Gezondheids- en welzijnszorg   

8511   Ziekenhuizen 2 

8512, 8513   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 1 

8514, 8515   Consultatiebureaus 1 

853 1 Verpleeghuizen 2 

853 2 Kinderopvang 2 

    

90 - Milieudienstverlening   

9001 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:   

9001 A1 < 100.000 i.e. 4.1 

9001 A2 100.000 - 300.000 i.e. 4.2 

9001 A3 >= 300.000 i.e. 5.1 

9001 B Rioolgemalen 2 

9002.1 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 3.1 

9002.1 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1 

9002.1 C Vuiloverslagstations 4.2 

9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:   

9002.2 A1 mestverwerking/korrelfabrieken 5.1 

9002.2 A2 kabelbranderijen 3.2 

9002.2 A3 verwerking radio-actief afval 6 

9002.2 A4 pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1 

9002.2 A5 oplosmiddelterugwinning 3.2 

9002.2 A6 afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 4.2 

9002.2 A7 verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 

9002.2 B Vuilstortplaatsen 4.2 

9002.2 C0 Composteerbedrijven:   

9002.2 C1 niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 4.2 

9002.2 C2 niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 5.2 
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9002.2 C3 belucht v.c. < 20.000 ton/jr 3.2 

9002.2 C4 belucht v.c. > 20.000 ton/jr 4.1 

9002.2 C5 GFT in gesloten gebouw 4.1 

    

91 - Diverse organisaties   

9111   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 1 

9131   Kerkgebouwen e.d. 2 

9133.1 A Buurt- en clubhuizen 2 

9133.1 B Hondendressuurterreinen 3.1 

     

92 - Cultuur, sport en recreatie   

921, 922   Studio's (film, TV, radio, geluid) 2 

9213   Bioscopen 2 

9232   Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 2 

9233   Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 4.2 

9234   Muziek- en balletscholen 2 

9234.1   Dansscholen 2 

9251, 9252   Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 1 

9253.1   Dierentuinen 3.2 

9253.1   Kinderboerderijen 2 

926 0 Zwembaden:   

926 1 overdekt 3.1 

926 2 niet overdekt 4.1 

926 A Sporthallen 3.1 

926 B Bowlingcentra 2 

926 C Overdekte kunstijsbanen 3.2 

926 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 4.2 

926 E Maneges 3.1 

926 F Tennisbanen (met verlichting) 3.1 

926 G Veldsportcomplex (met verlichting) 3.1 

926 H Golfbanen 1 

926 I Kunstskibanen 3.1 

926 0 Schietinrichtingen:   

926 1 binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 4.1 

926 10 buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 5.3 

926 11 buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 2 

926 2 binnenbanen: boogbanen 1 

926 3 vrije buitenbanen: kleiduiven 4.2 

926 4 vrije buitenbanen: schietbomen 6 

926 5 vrije buitenbanen: geweerbanen 6 

926 6 vrije buitenbanen: pistoolbanen 6 

926 7 vrije buitenbanen: boogbanen 4.1 
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926 8 buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 5.1 

926 9 buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen 6 

926 A Skelter- en kartbanen, in een hal 3.1 

926 B Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik 5.1 

926 C Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 uur/week in gebruik 5.3 

926 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik 5.2 

926 E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik 6 

926 F Sportscholen, gymnastiekzalen 2 

926 G Jachthavens met diverse voorzieningen 3.1 

9271   Casino's 2 

9272.1   Amusementshallen 2 

9272.4   Modelvliegtuig-velden 4.2 

     

93 - Overige dienstverlening   

9301.1 A Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1 

9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 3.1 

9301.2   Chemische wasserijen en ververijen 2 

9301.3 A Wasverzendinrichtingen 2 

9301.3 B Wasserettes, wassalons 1 

9302   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 

9303 0 Begrafenisondernemingen:   

9303 1 uitvaartcentra 1 

9303 2 begraafplaatsen 1 

9303 3 crematoria 3.2 

9304   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 2 

9305 A Dierenasiels en -pensions 3.2 

9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 1 
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