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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De “Cardea-locatie” aan de Simon Smitweg 7 te Leiderdorp was tot voor kort groten-
deels bebouwd ten behoeve van Jeugdzorgorganisatie Cardea. Aangezien deze ge-
bouwen niet meer voldeden aan de huidige maatstaven voor onderwijs en hulpvormen 
is er een nieuw gebouw gerealiseerd. Onderhavig bouwplan voorziet in het bebouwen 
van het vrijgekomen perceel met grondgebonden woningen. Om dit juridisch-
planologisch mogelijk te maken dient er een bestemmingsplanwijziging te worden 
doorlopen.  

1.2 Begrenzing plangebied 

De locatie is gelegen aan de Simon Smitweg en wordt aan de noordzijde begrensd 
door een kleine woonwijk die wordt ontsloten door de straat Holtlant. Aan de oostzijde 
ligt het Rijnlandziekenhuis. Het recentelijk gerealiseerde gebouw van Cardea Jeugd-
zorg ligt ten zuidwesten van het plangebied.  

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Voor het plangebied, zoals aangegeven en toegelicht in paragraaf 1.2, vigeert op dit 
moment het volgende bestemmingsplan: 

 

Naam bestemmingsplan  Vastgesteld Onherroepelijk 

W4 14 juli 2014 31 december 2014 

 

Het bestemmingsplan ‘W4’ betreft een conserverend bestemmingsplan, wat wil zeg-
gen dat er alleen de huidige situatie in is opgenomen plus ontwikkelingen die op het 
moment van vaststelling al concreet waren en al eerder met een (ruimtelijk) besluit 
waren bevestigd. De bouwplannen op de Cardea-locatie waren op dat moment nog 
niet voldoende concreet.  

In het bestemmingsplan ‘W4’ zijn de gronden aangewezen voor de bestemming 
‘Maatschappelijk’. Onderhavige ontwikkeling is in strijd met dat bestemmingsplan. 

Afb. 1: Globale begrenzing van het plangebied (luchtfoto 2014) 
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2 Beschrijving van het bestemmingsplan 

2.1 Geschiedenis van Leiderdorp 

2.1.1 Bronstijd, IJzertijd: Vorming landschap 

De Oude Rijn is bepalend geweest voor de vorming van het landschap rond Leider-
dorp. De rivier is een overblijfsel van de vroegere Rijn die tot de twaalfde eeuw als 
hoofdrivier in dit gebied stroomde. De loop van de rivier is in de periode van circa 
4400 voor Christus tot circa 300 voor Christus wisselend, waarbij de rivier zich steeds 
meer in zuidwestelijke richting verplaatst. Bij hoog water treedt de rivier buiten haar 
oevers, en zorgen bezonken zand, zilt en klei geleidelijk aan voor het ontstaan van 
hoger gelegen oeverwallen langs de rivier. In het natte gebied buiten die oeverwallen 
ontstaan laagveenmoerassen en gronden met klei die bij overstromingen van de oe-
verwallen wordt afgezet. 

Bij hoogwater breken de oeverwallen van de rivier regelmatig door, waardoor kleine 
stroompjes ontstaan. Die stroompjes hebben eigen afzettingen die ruggen in het land-
schap vormen. In Leiderdorp kunnen een aantal van deze ruggen tijdens de Bronstijd 
en IJzertijd bewoond zijn geweest.  

Aan het einde van de Bronstijd wordt de Oude Rijn rustiger door het ontstaan van de 
Kromme Rijn en de Vecht stroomopwaarts. Het land wordt minder nat en de oevers 
worden geschikt om te wonen. De vroegste nederzetting, van enkele boerderijen, uit 
Leiderdorp dateert uit de IJzertijd (800 tot 12 voor Chr.). De oudste bewoning is ge-
vonden 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 ri-
vier verplaatst nog verder naar het zuiden, naar zijn huidige ligging. De hoge oeverwal 
die ontstaat ten noorden van de Oude Rijn is nog beter geschikt voor bewoning. 

2.1.2 Romeinse tijd: verbindingswegen en forten  

Tijdens de Romeinse overheersing is het gebied bewoonbaar. De Rijn wordt in deze 
periode de politiek-bestuurlijke grens van het Romeinse Rijk en gaat een belangrijke 
verbinding vormen tussen het achterland en het kustgebied. Langs deze grens ont-
stonden verbindingswegen en forten. Het centrum van het gebied werd gevormd door 
het castellum ter hoogte van Roomburg, nu Leiden, en de stad Forum Hadriani, het 
huidige Voorburg. Aan het einde van de Romeinse periode volgt er weer een natte pe-
riode, waardoor bewoning moeilijker wordt.  

2.1.3 Middeleeuwen: Agrarische nederzetting 

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 mo-
menteel 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-
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. 
Zichtbaar is ook het Kerkepad, een pad die de oude dorpskerk met het klooster Enge-
lendaal verbond (thans gesloopt). Het Zwarte pad, gelegen in het plangebied, is een 
rudiment van het Kerkepad. Zowel de afdamming van de Rijn als het graven van de 
Does boden de voorwaarde voor een verdere groei van de agrarische bedrijvigheid.   

2.1.4 15e tot en met 18  eeuw: Polders, nijverheid en buitenverblijven  

Om het land tegen overstromingen te beschermen wordt vanaf de 15e 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-
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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 17e en 18e 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 15e eeuw tot en met 18e eeuw dus naast 
de boerderijen tal van andere bouwvormen zoals bedrijven, steenbakkerijen, kwekerij-
en, arbeiderswoningen en buitenverblijven.   

2.1.5 19e eeuw – heden: geleidelijke groei en forse uitbreidingen  

Ondanks al deze ontwikkelingen blijft de bebouwing nog tot de 20e eeuw gericht op 
de Oude Rijn en de Ommedijk. Tussen de beide polen blijft er in eerste instantie spra-
ke van een lint waaraan verspreid gelegen bebouwing voorkomt. Langs dat lint groei-
en de twee polen van het dorp in de loop van de 19e eeuw geleidelijk naar elkaar toe.   

Al voor de Tweede Wereldoorlog vindt er in Leiderdorp - hoewel in geringe mate - 
planmatige volkswoningbouw plaats. Omdat het relatief duur was hele straten in één 
keer te ontwikkelen, groeit de bouw van een aantal woningen geleidelijk uit tot een 
buurt. De bebouwing blijft zich daarbij concentreren aan de Oude Rijn en de Omme-
dijk, de eerste uitbreiding is namelijk de jaren ‘30 buurt rond de Koningsstraat.   

Na de oorlog vindt er op grotere schaal bebouwing plaats. De industrie ontwikkelt zich 
goed, het omliggende landelijk gebied wordt langzamerhand volgebouwd en de ver-
keersdrukte 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. De noordzijde en westzijde van het 
dorp worden nu bebouwd en het kenmerkende polderlandschap van Leiderdorp 
neemt steeds verder in omvang af.   

2.2 Geschiedenis van het plangebied 

Het plangebied ligt op een zogenaamde rivierinversierug, een relatief hoog deel in het 
landschap. Door inklinken van veen in de lagere nattere delen is dit hoogteverschil in 
de loop der tijd benadrukt. De stroomrug en destijds de oeverwal waren gunstig voor 
menselijke activiteiten en bewoning omdat deze droger is en een vastere ondergrond 
heeft. Toch is er uit archeologisch onderzoek niet gebleken dat er een nederzetting is 
geweest.  

Uit historisch kaartmateriaal, vanaf de 19e eeuw, blijkt dat het plangebied onbebouwd 
is geweest totdat de (voormalige) gebouwen van de stichting Cardea zijn gebouwd, 
rond 1980. 
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3 Ruimtelijk beleidskader 

Een bestemmingsplan mag niet in strijd zijn met de verschillende beleidsdocumenten 
op nationaal, provinciaal, regionaal of gemeentelijk  niveau. Daarom is er in de toelich-
ting van elk bestemmingsplan een hoofdstuk  opgenomen waarin het bepaalde in het 
bestemmingsplan getoetst wordt aan de geldende beleidskaders. 

3.1 Europees en nationaal beleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en 
mobiliteit van de rijksoverheid beschreven. Het kabinet schetst in de SVIR hoe Neder-
land er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig, waarbij het 
rijk zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten gaat zitten. Het uit-
gangspunt hierbij is dat provincies, regio's en gemeenten beter op de hoogte zijn van 
de situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Door pro-
vincies en gemeenten de ruimte te geven, kan het Rijk zich richten op het behartigen 
van ruimtelijke belangen die van nationale en internationale betekenis zijn.  

Volgens de nationale ruimtelijke hoofdstructuur wordt de Zuidvleugel, waar Leiderdorp 
binnen valt, aangemerkt als 'stedelijke regio met een concentratie van topsectoren'. 
Het rijksbeleid zet specifiek in op versterking van de twee met elkaar samenhangende 
vleugels binnen de Randstad. De Randstad moet in 2040 een concurrerende en duur-
zame topregio vormen. Om verdere economische en sociale ontwikkeling mogelijk te 
maken en om de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken, is 
mobiliteit een randvoorwaarde. Niet alleen het hoofdwegennet dient optimaal te func-
tioneren, maar ook de aansluiting op de regionale wegen en op lagere schaalniveaus 
is van belang. Een goed functionerend systeem voor personen- en goederenvervoer 
en een betrouwbare bereikbaarheid van deur tot deur zijn essentieel. 

Beoordeling 

Met onderhavig plan worden woningen mogelijk gemaakt. De daarbij behorende, loka-
le verkeersontsluitingswegen worden aangesloten op het bestaande wegennet. Er wij-
zigt met dit plan niets dat niet in de Structuurvisie past.  

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011)  

Voor de doorwerking van de rijksbelangen in plannen van lagere overheden, is het 
Barro opgesteld. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 de-
cember 2011 (grotendeels) in werking getreden en omvat alle ruimtelijke rijksbelangen 
die juridisch doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders 
voor onder meer het bundelen van verstedelijking, de bufferzones, de Ecologische 
Hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van 
Rotterdam en de Waddenzee.  

Met het Barro maakt het Rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en 
gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten voldoen.   

Ook de bescherming van erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden, zoals de 
Limes, is in het Barro vastgelegd. Dit is inmiddels doorvertaald in de provinciale struc-
tuurvisie en verordening. 

Beoordeling 

Met het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is het Barro als uitgangspunt ge-
nomen. Het Barro staat de vaststelling van het bestemmingsplan derhalve niet in de 
weg. 

3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de ‘ladder voor duurzame verste-
delijking’ geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het 
Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. De ladder voor duurzame verstedelijking is 
ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimte-
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lijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal 
benut wordt. 

Een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende functies 
vraagt om een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een nieuwe stedelijke 
ruimtevraag en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling.  

Een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan 
de volgende eisen: 

1. de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal 
is afgestemd; 

2. in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door 
benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of an-
derszins, of  

3. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied 
van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties 
die: 

 gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten 
zijn of als zodanig worden ontwikkeld, 

 passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie 
ruimte en mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1 van toepassing is, en 

 zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties 
groter dan 3 hectare. 

 

Onder bestaand stads- en dorpsgebied als bedoeld onder b, wordt verstaan: 

bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing, met inbegrip van daartoe 
bouwrijp gemaakte terreinen, ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid 
(uitgezonderd glastuinbouw), detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende 
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. 

 

Onder stedelijke ontwikkeling wordt verstaan: 

Ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

 

Beoordeling 

Trede 1: In de regionale woonagenda van Holland Rijnland is opgenomen hoe groot 
de te verwachten woningbehoefte is voor onder andere de gemeente Leiderdorp. Lei-
derdorp valt in regio “West”, waar een woningbouwopgave ligt van in totaal 9.235 wo-
ningen voor de periode van 2013 tot 2019, tegen 17.660 woningen in heel Holland 
Rijnland. De provincie Zuid-Holland heeft de woningbehoefteraming (WBR) berekend 
voor de periode 2012-2019, de periode waarin onderhavige locatie naar verwachting 
zal worden ontwikkeld.. Voor deze periode geldt volgens de WBR dat er in Leiderdorp 
behoefte is aan de realisatie van 574 woningen. De op dit moment bekende plannen 
in Leiderdorp bieden tot 2019 ruimte aan in totaal 493 woningen (inclusief reeds ge-
bouwde woningen vanaf 2012). Dit getal is inclusief onderhavige ontwikkeling ‘Car-
dea-locatie’, zie de hiernavolgende tabel (tabel 1). Daarmee voorziet deze ontwikke-
ling in een regionale behoefte en blijft er in Leiderdorp ruimte voor de realisatie van 
nog eens 81 woningen tot 2019.  

 

Trede 2: De ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door herstructurering van het Car-
dea-terrein; tot medio 2012 was het volledige terrein in gebruik door Cardea Jeugd-
zorg. Een groot deel van dit terrein is beschikbaar gekomen voor een andere be-
stemming door de realisatie van een nieuw pand voor Cardea Jeugdzorg, op de hoek 
van het perceel (zie afbeelding 1). Het terrein ligt binnen de contour van het bestaan-
de stads- en dorpsgebied zoals dat is bepaald in de VRM en het ´bestaand stedelijk 
gebied´ zoals bedoeld in de Bro.  

 
  



Lodewijck Groep B.V.  7

 

Conclusie 

De locatie voorziet in een actuele regionale behoefte (trede 1) en betreft de herstruc-
turering van beschikbare gronden binnen het bestaande stads- en dorpsgebied (trede 
2). De in onderhavig bestemmingsplan opgenomen ontwikkeling voldoet daarmee aan 
de randvoorwaarden van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’.  

3.2 Provinciaal en regionaal beleid 

3.2.1 Provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit  

De Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is op 9 juli 2014 door Provinciale Staten vastge-
steld en op 1 augustus 2014 in werking getreden. De visie geeft op hoofdlijnen sturing 
aan de ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. De 
VRM bestaat uit: de Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte 2014, het Pro-
gramma ruimte en het Programma mobiliteit. 

De provincie richt zich op een efficiënte benutting van de ruimte en de netwerken, met 
blijvende aandacht voor de kwaliteit. Hierbij zal de bestaande situatie gelden als ver-
trekpunt, vormt de maatschappelijke vraag de leidraad voor het handelen en stuurt de 
provincie op het bereiken van haar doelen. De VRM 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 han-
delen van de provincie: 

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. 

Binnen het provinciale beleid wordt een onderscheid gemaakt in de bebouwde ruimte, 
de groene ruimte en het water, bodem en energie. De provincie wil de bebouwde 
ruimte beter benutten. Onder “bebouwde ruimte” wordt het stelsel verstaan van de 
stedelijke agglomeratie, het systeem van kernen en linten en het logistiek-industrieel 
systeem. Tegelijkertijd is er het streven om de leefkwaliteit van die bebouwde ruimte 
te verbeteren. 

Tabel 1: Woningbehoefteraming (WBR) en woningbouwplannen Leiderdorp, 2012-2019  



Lodewijck Groep B.V.  8

 

In het beleid voor de openbare ruimte staat het ‘beter benutten’ (ad. 1) centraal; beter 
benutten van bestaande netwerken en beter benutten van de bebouwde ruimte.  

 

Ad. 2 Beter benutten van de Bebouwde ruimte  

Voor de bebouwde ruimte streeft de provincie naar een compact, samenhangend en 
kwalitatief hoogwaardig bebouwd gebied. De provincie wil de bebouwde ruimte beter 
benutten en tegelijkertijd streven naar een verbetering van de leefkwaliteit van die be-
bouwde ruimte. Beter benutten van de bebouwde ruimte krijgt ruimtelijk invulling door 
verdichting, herstructurering en binnenstedelijke transformatie.  

De provincie wil op verschillende manieren bijdragen aan het beter benutten van de 
bebouwde ruimte. Eén van die manieren is het opnemen van de 'ladder van duurzame 
verstedelijking' in de Verordening ruimte. Volgens de ladder voor duurzame verstede-
lijking moet een nieuwe stedelijke ontwikkeling primair plaatsvinden binnen het 'be-
staand stads- en dorpsgebied' (BSD). 

Een randvoorwaarde bij beter benutten is dat de leefkwaliteit in de bebouwde ruimte 
behouden blijft en waar mogelijk wordt versterkt. Onderstaande elementen zijn vooral 
gericht op de leefkwaliteit: 

1. Het belang van de ruimtelijke kwaliteit (ad. 3); 

2. Het behoud van voldoende groen binnen de bebouwde ruimte; 

3. De ruimtevraag vanuit klimaat, lucht, geluid, externe veiligheid, bodem, onder-
grond en energie.  

 

Completering en betere benutting mobiliteitsnetwerk 

Het mobiliteitsnetwerk wordt compleet gemaakt en beter benut. Dat vindt plaats door: 

• op orde brengen en opwaarderen van het netwerk, 
• betere benutting infrastructuurnetwerk door afstemmen aanbod op vraag naar 

mobiliteit, 
• verbeteren van de balans tussen mobiliteit en de kwaliteit van de omgeving, zo-

dat mobiliteit veilig is, de omgeving leefbaar is en bijgedragen wordt aan energie-
transitie en ruimtelijke kwaliteit. 

 

Fietsstructuur  

De provincie stimuleert gemeenten en regio’s om goed fietsbeleid te voeren. Daar 
waar het de draagkracht van lokale overheid overstijgt, draagt de provincie bij aan 
projecten met menskracht en/of financiële middelen. Hierbij ligt de prioriteit bij verbin-
dingen met de hoogste fietsintensiteit (minimaal 500 interlokale fietsers per etmaal) en 
de grootste knelpunten vanuit het oogpunt van gebruikers, waaronder stallingen en 
verkeersveiligheid. Om die reden worden de drukke interlokale fietsroutes gedefini-
eerd. Vanuit het perspectief van de fietser wordt onderzocht wat de grootste knelpun-
ten bij fietspaden en stallingen zijn. 

 

Ad. 3 Ruimtelijke kwaliteit  

Deze rode draad bepaalt in hoge mate de keuzes in de groene ruimte. Ruimtelijke 
ontwikkelingen die maatschappelijk en economisch gewenst zijn, moeten bijdragen 
aan de balans tussen de instandhouding, benutting en versterking van de bestaande 
gebiedskwaliteiten.  

De kwaliteitskaart en de bijbehorende richtpunten geven richting aan de wijze waarop 
ontwikkelingen kunnen inspelen op ruimtelijke gebiedskwaliteiten. De richtpunten be-
noemen en beschrijven puntsgewijs de bestaande kenmerken en waarden en de wijze 
waarop nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hiermee rekening kunnen houden. Om te 
kunnen bepalen of een ontwikkeling past bij de gebiedskwaliteit, onderscheidt de pro-
vincie de kwaliteit van gebieden in categorieën en de ruimtelijke ontwikkeling naar hun 
mate van impact op de omgeving. 

 
Voor het plangebied gelden de volgende kwaliteiten en behorende richtpunten: 
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Rivierdeltacomplex  
Zoals overal in Zuid-Holland heeft het menselijk handelen grote invloed gehad op de 
geomorfologie van dit deel van de provincie. Het land in de delta is vergroot door aan-
leg van dijken rond droogvallende gronden. Deze gronden in het deltacomplex be-
staan overwegend uit kleigronden. Dit zijn voedselrijke, draagkrachtige gronden. De 
deltawateren zijn onderdeel van het deltacomplex. De estuariene dynamiek is een be-
langrijk natuurlijk gegeven. Nauw verbonden met de deltawateren zijn de niet ingepol-
derde, buitendijkse kleigronden. Dit betreft de slikken, (bekade) gorzen, grienden, wil-
genbossen en de uiterwaarden langs de rivieren. Het zijn natuurlijke landschappen 
waar ruimte is voor dynamische processen. 
 
Bijzonder reliëf  
Zuid-Holland is, uitgezonderd de duinen en de dijken, relatief plat. Binnen dit platte 
land is nog een aantal bijzondere, natuurlijke hoogteverschillen te vinden. Het betreft 
(voormalige) kreken, donken (rivierduinen) en zandbanen. Het zijn vaak plekken van 
grote archeologische waarde. Behoud van dit reliëf houdt de leesbaarheid van de ont-
staansgeschiedenis van het gebied in stand. 
De komgronden en oeverwalgebieden van het rivierengebied in Zuid-Holland zijn op-
gebouwd uit rivierklei en liggen vooral in het oosten van de provincie. Ze zijn ver-
mengd met de veenondergrond. De oeverwallen vormen plaatselijk hogere/drogere 
delen binnen het veengebied. Dit is terug te zien in het landschap. 
 
Richtpunten: 
 Ontwikkelingen dragen bij aan behoud of vergroting van ruimte voor dynamische 

natuurlijke processen en zoet-zoutovergangen in de Deltawateren en natuurlijke 
buitendijkse gebieden. 

 Ontwikkelingen houden de onregelmatige patronen en het reliëf in het landschap 
herkenbaar en in stand. 

 Ontwikkelingen in het rivierengebied houden het verschil tussen komgronden en 
oeverwallen herkenbaar. 

 
Knooppunten en stedelijke centra 
Binnen de stedelijke agglomeratie stuurt de provincie op sterke en complementaire 
centra en ontwikkelingslocaties bij knooppunten. Nieuwe investeringen in gebiedsont-
wikkeling, mobiliteit en infrastructuur worden zo veel mogelijk geconcentreerd. Daar-
voor komen locaties in aanmerking binnen de stedelijke agglomeratie, waar het infra-
structuurnetwerk nog onbenutte capaciteit heeft en waardoor de stedelijke dynamiek 
kansen liggen voor de versterking van de agglomeratiekracht en complementariteit in 
de regio. Andere ontwikkelingslocaties kunnen in aanmerking komen, als ze uitste-
kend zijn ontsloten over de weg en per hoogwaardig openbaar vervoer en goed te be-
reiken zijn per fiets.  
 
Dorpen 
Elk dorp ontwikkelt zijn eigen identiteit en bouwt voort op haar karakteristieke structuur 
en ligging aan en in het landschap. Het dorp is deel van het omringende landschap, 
doordat onderliggende patronen herkenbaar zijn in de structuur van het dorp.  
 
Richtpunten: 
 Ontwikkelingen dragen bij aan de karakteristieke kenmerken/identiteit van stad, 

kern of dorp. 
 Hoogteaccenten (waaronder hoogbouw) vallen zoveel mogelijk samen met centra 

(zwaartepunten) en interactiemilieus in de stedelijke structuur. 
 Ontwikkelingen dragen bij aan versterking van de stedelijke groen- en waterstruc-

tuur. 
 Een nieuwe uitbreidingswijk bouwt voort op het bestaande stads- en dorpsgebied 

en versterkt de overgangskwaliteit van de stadsrand (zie stads- en dorpsranden). 
 Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en stedenbouwkundige patronen worden 

behouden door ze waar mogelijk een functie te geven die aansluit bij de behoef-
ten van deze tijd. 

 Het eigen karakter van het historisch centrum wordt versterkt. 
 Historische centra en kernen blijven ervaarbaar vanuit het omringende gebied. 
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3.2.2 Verordening ruimte 2014 

De Verordening ruimte 2014 is vastgesteld in samenhang met de VRM en het Pro-
gramma Ruimte. De visie bevat de hoofdzaken van het ruimtelijk beleid en het mobili-
teitsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Het ruimtelijk beleid is uitgewerkt in het Pro-
gramma Ruimte. De verordening is vastgesteld met het oogmerk van juridische 
doorwerking van een deel van het ruimtelijk beleid en bevat daarom regels voor be-
stemmingsplannen en daarmee gelijkgestelde ruimtelijke plannen. Aan deze regels 
moeten ruimtelijke plannen van gemeenten voldoen. Voor onderhavig bestemmings-
plan kent de verordening regels voor de bebouwde ruimte ten aanzien van de ‘ladder 
voor duurzame verstedelijking’ en regels ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit.  

3.2.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

De Verordening ruimte bevat de verplichting om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
de 'ladder voor duurzame verstedelijking' te doorlopen. Het beoordelingsresultaat 
wordt weergegeven in paragraaf 3.1.3.   

3.2.4 Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 2020 

De regionale structuurvisie Holland Rijnland 2020 is op 25 juni 2009 vastgesteld door 
het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland en vormt het 
gemeenschappelijke toetsingskader van alle regiogemeenten. Alle ruimtelijke ontwik-
kelingen in deze regio worden hieraan getoetst. 

De Holland Rijnland gemeenten willen een aantrekkelijke regio, waar je niet alleen 
plezierig werkt en woont, maar ook prettig kunt recreëren. Ook moet Holland Rijnland 
goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de auto. Verder wil de regio zich 
onderscheiden in de Randstad en bijdragen aan de internationale positionering daar-
van. Onder andere door de toegevoegde waarde op het gebied van landschap, wonen 
en economie. In het bijzonder voor economische sectoren als Greenport, Bio Scien-
ces en ruimtevaarttechnologie. 

De visie bevat zeven kernbeslissingen die uitgaan van een evenwichtige ontwikkeling 
van wonen, recreatie, infrastructuur en intensief, meervoudig en duurzaam ruimtege-
bruik. De kernbeslissingen zijn: 

1. Holland Rijnland is een top woonregio; 

2. Leiden vervult een regionale centrumfunctie; 

3. Concentratie stedelijke ontwikkeling; 

4. Groenblauwe kwaliteit staat centraal; 

5. De Bollenstreek en Veenweide en Plassen blijven open; 

6. Speerpunt voor economische ontwikkeling: Kennis; 

7. Speerpunt voor economische ontwikkeling: Greenport. 

 

Beoordeling 

Het plan sluit aan bij de kernbeslissingen uit de visie; de ontwikkeling vindt plaats bin-
nen verstedelijkt gebied en de huidige groenblauwe kwaliteit blijft behouden. Het plan 
voldoet aan de regionale structuurvisie. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Toekomstvisie Leiderdorp 2025 ‘Samenwerken en verbinden’ (2012) 

De gemeente Leiderdorp heeft een toekomstvisie opgesteld en vastgesteld door de 
gemeenteraad op d.d. 19 december 2012. Deze toekomstvisie dient als kader voor de 
ruimtelijke en maatschappelijke structuurvisies. Het samenhangende geheel van deze 
documenten vormt de integrale toekomstvisie. Kernpunten uit de visie zijn: 

 De inwoners van Leiderdorp willen samenleven in rust en ruimte, met een open 
blik naar hun regio. 

 De gemeente bewaakt het thuisgevoel van Leiderdorp en wil de polders toegan-
kelijk maken voor de regio. De dynamiek in het stedelijk gebied vraagt dat de ge-



Lodewijck Groep B.V.  11

 

meente blijft vernieuwen, verbeteren en ontwikkelen. De gemeente zal goed blij-
ven luisteren 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. De gemeente faciliteert, binnen haar mo-
gelijkheden, dat inwoners zelf in staat zijn om goed te wonen, goed te werken en 
goed te leven in hun gemeenschap. Daar waar dit niet op eigen kracht mogelijk is 
fungeert de gemeente als vangnet.  

 
De visie belicht 5 thema´s, te weten: maatschappij, ruimte, financiën, bestuur en eco-
nomie. Elk thema is onderverdeeld in de volgende aspecten: ontwikkelingen, uitdagin-
gen, 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 kantoorgebou-

wen; 
 Polders en parken open laten; 
 Duurzaam in stand houden van buitengebieden, groen en water, en van groen 

binnen 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 Leid-

se regio. 

Beoordeling 

Onderhavig plan sluit aan bij de koersrichtingen ‘woningen realiseren door verdichting’ 
en ‘Duurzaam in stand houden van groen binnen de bebouwde kom’. Het plan is niet 
in strijd met de toekomstvisie.  

3.3.2 Woonvisie ‘Gewoon Lekker wonen, tussen Stad en Groene Hart’ (2013) 

De gemeenteraad heeft de Woonvisie op 4 februari 2013 vastgesteld. Daarmee werd 
bepaald dat er in Leiderdorp tot 2020 nog circa 750 woningen zouden moeten worden 
gebouwd, vooral voor (jonge) starters en ouderen. 
Omdat Leiderdorp geen grote bouwlocaties meer heeft, vindt nieuwbouw of heront-
wikkeling veelal binnen de bestaande bebouwing plaats. Extra aandacht gaat uit naar 
voorlichting over het levensloopgeschikt maken en houden van de bestaande woning-
voorraad. Op het gebied van energiebesparende maatregelen wil de gemeente inves-
teren. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om duurzaamheidsleningen 
te kunnen verstrekken. De aandacht in de woonvisie gaat uit naar: 
1. Differentiatie in wijken voor verschillende doelgroepen: door levensloopgeschikt 

aanpassen of bouwen van woningen, verkoop van woningen en opvullen van vrij-
komende plekken; 

2. Blijven zoeken naar bouwlocaties, zodat de huishoudensverdunning (er komen 
steeds minder mensen per woning) binnen Leiderdorp gefaciliteerd kan worden; 

3. Bijdragen aan een adequate dienstverlening (onderwijs, zorg, welzijn, recreatie) in 
wijken; 

4. Afstemming te zoeken met regionale ontwikkelingen; 
5. Een procesgestuurde aanpak van het woonbeleid, waarin samenwerking met 

partners centraal staat. 
 
Ad 2. De gunstige ligging tussen stad en Groene Hart heeft als keerzijde dat ontwikke-
lingsruimte voor woningbouw beperkt is. Er zijn duidelijk grenzen aan de groei van 
Leiderdorp. Binnen de huidige bebouwingscontouren komen de komende jaren nog 
wel enkele plekken vrij: schoollocaties, bedrijfslocaties en mogelijke herstructurerin-
gen. Essentieel is om die laatste plekken kwalitatief goed te benutten voor Leiderdorp. 
Doel is dan ook om binnen ruimtelijke grenzen te werken aan een bij de vraag aanslui-
tende toevoeging aan de woningvoorraad. Voorts is relevant dat op nieuwe woning-
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bouwlocaties 15% sociale huur wordt gerealiseerd, door onderhandeling met ontwik-
kelaars en / of benutten van gemeentelijke grondposities. 

Beoordeling 

Met onderhavig plan wordt een bijdrage geleverd aan het woningbouwprogramma. De 
locatie ligt bovendien binnenstedelijk. Er wordt 15% aan sociale huurwoningen gerea-
liseerd en een deel van de woningen is levensloopbestendig. Het plan is in overeen-
stemming met de Woonvisie. 

3.3.3 Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp (ontwerp 2015) 

In 2015 bevindt de Ruimtelijke Structuurvisie van de gemeente Leiderdorp zich in de 
ontwerpfase. In deze visie wordt de gemeente Leiderdorp verdeeld in gebieden van 
verschillende dynamiek, namelijk: 
 ‘Laagdynamische gebieden’, deze gebieden functioneren goed en zullen qua 

ruimtelijke structuur de komende decennia niet of nauwelijks veranderen. In die 
wijken wil de gemeente vooral ruimte geven aan concrete wensen (kunnen) en 
waardevolle elementen beschermen (voorkomen).  

 ‘Dynamische gebieden’, dit zijn plekken waar binnen de hoofdstructuur verande-
ring noodzakelijk of wenselijk is. Daarbij gaat het om locaties waar de gemeente 
bepaalde ruimtelijke ambities heeft (willen), maar andere partijen nodig heeft om 
die ambities te verwezenlijken. 

 ‘Hoogdynamische gebieden’, deze gebieden zullen in de komende decennia grote 
veranderingen ondergaan omdat de bestaande structuur en functie niet, of niet 
meer, voldoen aan de wensen van deze tijd. Het zijn daarom gebieden waar de 
gemeente een actieve rol vervult vanuit een bewuste veranderingswens (moeten) 
of vanuit een wettelijke plicht. 

Beoordeling 

Het plangebied ligt in een als ‘Hoogdynamisch gebied’ aangewezen zone. In deze ge-
bieden ziet de gemeente kansen en zelfs een noodzaak voor fysieke en functionele 
veranderingen. Het betreft gebieden waar leegstand optreedt en waar de roep om 
structureel (ruimtelijk-functioneel) ingrijpen het grootst is. Met onderhavige ontwikke-
ling wordt die ‘roep’ beantwoord; de oude locatie van Cardea Jeugdzorg wordt ge-
transformeerd tot een woonwijk.  

3.3.4 Stedenbouwkundig Plan W4 (2002) 

Voor de gebieden aan weerszijden van de A4 is door het gemeentelijke Ontwikke-
lingsbedrijf W4 een Stedenbouwkundig Plan W4 opgesteld in september 2002. In dit 
plan zijn vijf ontwerpopgaven weergegeven met betrekking tot de verdiepte en verbre-
de snelweg A4 in relatie tot de omgeving, te weten: de vormgeving van het oude dorp, 
de realisatie van groene structuren en verbindingen met het Groene Hart, de trans-
formatie van de stadsrandzones, de verbindingen binnen het plangebied en de inpas-
sing van de snelweg A4. Deze ontwerpopgaven zijn inmiddels grotendeels gereali-
seerd en als zodanig in het bestemmingsplan W4 opgenomen.  

Beoordeling 

De Cardea-locatie is in het Stedenbouwkundig Plan opgenomen als ‘bebouwd gebied’ 
in combinatie met groenstructuren. Deze groenstructuren bevinden zich ter plaatse 
van het dijkje aan de noordoostkant en langs de Simon Smitweg. Deze groenstruc-
turen zijn in dit bestemmingsplan opgenomen en blijven met de voorgenomen ontwik-
keling behouden. 

3.3.5 Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan (2012) 

Het plangebied is opgenomen in de ‘Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan’,  vastgesteld 
op 28 maart 2012. In deze visie zijn twee scenario’s opgenomen; scenario 1 gaat uit 
van zorgfuncties op de Cardea-locatie, scenario 2 van woningbouw met een vergelijk-
baar karakter als de omliggende woonomgeving. Met onderhavig bouwplan wordt uit-
voering gegeven aan het in de visie genoemde ‘scenario 2’ (afbeelding 2). Voor dit 
scenario zijn zogenaamde ‘spelregels’ opgesteld, namelijk: 
 Woningbouw, eventueel met zorg; 
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 Bebouwing 2 lagen met kap; 
 Aansluiting Holtlant met tuinen / achterkant; 
 Behoud groene rand Simon Smitweg; 

De gebiedsvisie is besproken met de omwonenden; de bewoners van het Holtlant 
(kleine woonwijk ten noorden van het plangebied). De hoogte en intensiteit van de nog 
te realiseren bebouwing en de parkeer- en verkeersdrukte heeft de aandacht van de 
omwonenden, gezien de invloed op de leefkwaliteit van de bestaande woonwijk.  

 

Beoordeling: 

Het bouwplan sluit aan bij de visie. Richting Holtlant zijn (diepe) voortuinen geprojec-
teerd en de woningen worden uitgevoerd in twee lagen met kap en een maximum 
bouwhoogte van 10 meter.  

In overleg met de bewoners komen de dichtstbijzijnde woningen op ruime afstand van 
de achtertuinen van het Holtlant te liggen. Gezien vanaf het Holtlant komt er eerst een 
groene buffer, dan de ontsluitingsweg van de nieuwe woonbuurt en vervolgens diepe 
voortuinen. De patiowoningen, tussen het gebouw van Cardea Jeugdzorg en het Holt-
lant, worden niet uitgevoerd met een kap, maar bestaan uit slechts één bouwlaag. Op-
tioneel kan er één extra bouwlaag worden geplaatst, maar niet over de hele breedte 
van het bouwblok.  

3.3.6 Welstandsnota Leiderdorp (2010) 

De Welstandsnota van Leiderdorp heeft tot doel de identiteit en het imago van Leider-
dorp te versterken door middel van bescherming van het karakter van de verschillen-
de buurten en wijken en het identificeren van elementen die kenmerkend zijn voor dat 
karakter. In deze Welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen welstandsniveaus (geen 
welstandsvrij gebied en ook geen beschermd dorpsgezicht). Daarnaast is de gemeente ver-
deeld in deelgebieden met daarbij behorende verschillende typologieën.  

Beoordeling: 

Onderhavige ontwikkeling betreft de transformatie van een terrein dat was bestemd 
voor maatschappelijke doeleinden (Cardea Jeugdzorg) naar woningbouw. In de huidi-
ge Welstandsnota valt het gebied onder ‘B3’, Elisabethhof en Vierzicht, met daarbij 
behorende welstandscriteria voor bedrijfspanden. Bij de beoordeling van de woning-
bouwontwikkeling wordt afgeweken van deze criteria.  

3.3.7 Bomenplan (2007) 

De doelstelling van het Bomenplan is er voor te zorgen dat het gemeentelijk bomen-
beleid, met een door de gemeenteraad vastgestelde integrale bomenvisie, als basis, 

Afb. 2: Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan 
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een voldoende scoort volgens de Bomenstichtingnorm. De visie is om de bomen te 
beschermen. 

De zorg voor bomen is een kwestie van beheer en onderhoud, maar speelt ook bij 
ruimtelijke ontwikkelingen. Bestaande bomen vragen tijdens de (her)inrichting van een 
gebied beschermende maatregelen, zodat ze na de (her)inrichting van de openbare 
ruimte gezond verder kunnen groeien. Nieuwe bomen stellen andere eisen aan de 
openbare ruimte. Bij de aanleg van nieuwe bomen voldoende rekening gehouden 
moeten worden met de toekomstige ruimte (zowel bovengronds als ondergronds) die 
de boom nodig heeft om tot een volwassen exemplaar uit te groeien. 

Beoordeling: 

Met onderhavig plan blijven bestaande bomen behouden en nieuwe bomen aange-
plant. Bij de ontwikkeling van het bouwplan en de aanleg van de groenvoorzieningen 
worden de voorschriften uit het Bomenplan opgevolgd.  

3.3.8 ‘Samenwerken en Verbinden’ Duurzaamheidsagenda 2011-2014  

In de Duurzaamheidagenda ‘Samenwerken en Verbinden’ is het algemene kader voor 
het milieubeleid van de gemeente Leiderdorp vastgelegd. Dit beleid kent een directe 
relatie met de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld met betrekking tot de doelstellingen 
voor duurzame inrichting, voor duurzame (steden-)bouw, alsook voor het klimaat en 
energiebesparing. De gemeente Leiderdorp vindt het duurzaam ontwikkelen van het 
stedelijke gebied belangrijk. De gemeente streeft er naar dat elke ruimtelijke ontwikke-
ling bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van economie, maatschappij en mili-
eu, zowel op de korte en lange termijn. 

De gemeente Leiderdorp hanteert als uitgangspunt bij bouwprojecten (woningbouw < 
10 woningen, utiliteitsbouw > 3000 m2 BVO en de grond-, weg- en waterbouw voor 
zowel nieuwbouw als renovatie) de Regionale DuBoPlus Richtlijn 2008 als duurzaam 
bouwen-maatlat. Voor de woning- en utiliteitsbouw worden de duurzame prestaties 
berekend met het instrument de GPR-Gebouw. Voor elk thema geeft het instrument 
een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 tot 10. Voor bouwprojecten geldt nu een 7,0 
op alle thema’s, maat voor het thema Energie geldt in de gemeente Leiderdorp een 
8,0. 

Beoordeling: 

Met dit bestemmingsplan wordt voorzien in de ontwikkeling van 47 woningen. Het plan 
wordt bij de omgevingsvergunning getoetst aan de DuBoPlus richtlijn, met de inspan-
ningsverplichting om zodanig te bouwen dat wordt voldaan aan de basismaatregelen 
en getracht wordt een score van minimaal 7 op alle thema’s te behalen op grond van 
de meest recente versie van het programma GPR-gebouw. 

3.3.9 Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (2008) 

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 dat de ecologische verbindingszones 
van Leiden die via Leiderdorps grondgebied lopen in verbinding kunnen blijven staan 
met het open veenweide landschap. 

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. 

Beoordeling: 

Het dijkje aan de noordoostzijde is in de GEHS opgenomen als verbindingszone. Dit 
dijkje blijft behouden als groen/blauwe zone.  
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3.3.10 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 zo-
wel de herkenbaarheid van de weg als ook de verkeersveiligheid ten goede.  

Het doorgaand autoverkeer wordt zoveel mogelijk om Leiderdorp heen geleid. Het 
verkeer zal worden omgeleid via de N446 en Oude Spoorbaan. De centrale ontslui-
tingswegen Engelendaal en Persant Snoepweg worden door herprofilering voor door-
gaand verkeer onaantrekkelijk(er) gemaakt. De verblijfsgebieden, veelal de woonwij-
ken, worden c.q. zijn ingericht als 30 km/uur gebied. 

Beoordeling: 

De Cardea-locatie wordt aangesloten op de Simon Smitweg. Doordat de buurtontslui-
tingsweg aan de zuidoostzijde op de Simon Smitweg als éénrichtingsverkeer wordt 
uitgevoerd, wordt sluipverkeer voorkomen. De weg door de nieuwe woonwijk wordt 
aangelegd als 30 km/uur zone, inclusief snelheidbeperkende maatregelen.  

3.3.11 Parkeerbeleidsplan 2012-2020 

Parkeren speelt in Leiderdorp een steeds belangrijkere rol, niet alleen in woongebie-
den maar ook bij werkgebieden, zorginstellingen en recreatie. Het belang van parke-
ren blijkt onder andere uit de steeds terugkerende discussie over het (mogelijk) tekort 
aan voldoende parkeergelegenheid. Om in de toekomst in te kunnen spelen op deze 
ontwikkelingen is in 2012 het Parkeerbeleidsplan Leiderdorp opgesteld. Dit beleids-
plan brengt de huidige knelpunten op het gebied van parkeren in kaart en fungeert als 
toetsingskader voor ontwikkelingen. Het uitgangspunt is dat parkeren op eigen terrein 
geregeld moet worden. Hoeveel parkeerplaatsen dat moeten zijn, ligt aan de functie(s) 
die worden gebouwd.  

Beoordeling: 

Parkeren op eigen terrein bij de woningen is niet overal in het plangebied mogelijk. 
Wel wordt het aantal benodigde parkeerplaatsen binnen het plangebied gerealiseerd. 
In de onderstaande tabellen wordt een berekening gegeven van het aantal parkeer-
plaatsen: het benodigde aantal op basis van het Parkeerbeleidsplan (tabel 2) en het 
aantal parkeerplaatsen zoals opgenomen in het bouwplan (tabel 3). Er is uitgegaan 
van woningen in het duur en middelduur segment, afhankelijk van de uitwerking van 
het plan kan de parkeernorm nog naar beneden worden bijgesteld.  

Rekening houdende met het gegeven dat een gedeelte van de parkeerplaatsen van 
Cardea Jeugdzorg uitwisselbaar is, worden er voldoende parkeerplaatsen in het plan-
gebied gerealiseerd. Van de 17 voor dubbelgebruik in aanmerking komende parkeer-
plaatsen zijn er volgens de berekening slechts 3 noodzakelijk voor de woningen.  
 
Functie Parkeernorm Benodigd 
Rijwoningen  norm 1,6 x 23 woningen 36,8 
Herenhuizen  norm 1,8 x 17 woningen 30,6 
Levensloopwoningen norm 1,2 x 7 woningen 8,4 
Totaal aantal benodigd  75,8 pp 

 

 

Functie Rekenwaarde Beschikbaar 
Openbare parkeerplaatsen 1 45 
Enkele oprit zonder garage  0,8 12,8 
Dubbele oprit zonder garage 1,7 15,3 
Parkeren Cardea (uitwisselbaar) Huidig aantal 17 

Totaal aantal beschikbaar  
90,1 pp 

incl. uitwisseling  
 

Tabel 2: Benodigd aantal parkeerplaatsen

Tabel 3: Beschikbare parkeerplaatsen
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4 Omgevingsaspecten 

In een bestemmingsplan dient aangetoond te worden dat er sprake is van een 'goede 
ruimtelijke ordening'. Onderdeel hiervan is dat het plan niet in strijd is met een aantal 
milieuaspecten en randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld bodemkwaliteit, externe vei-
ligheid, luchtkwaliteit en archeologie. 

4.1 Archeologie  

Voor het plangebied geldt een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Een 
archeologisch onderzoeksrapport is opgesteld d.d. 2 september 2011 (bijlage 1), be-
staande uit bureauonderzoek en het resultaat van een inventariserend veldonderzoek 
met boringen.  

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er een hoge verwachting is voor resten uit de 
IJzertijd en de Romeinse Tijd (en Vroege Middeleeuwen) op basis van reeds aange-
troffen resten in de omgeving van het plangebied. Voor eerdere perioden is de ver-
wachting laag. Voor resten vanaf de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd is de ver-
wachting laag aangezien het gebied voor agrarische doeleinden (met name als 
weiland) is gebruikt tot de aanleg van de huidige bebouwing.  

Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat het plangebied is opgehoogd met een laag 
van circa 1,0 m dikte. Onder de ophoging is in 2 van de 22 boringen nog een intacte 
bouwvoor aanwezig, waar mogelijk resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 
aanwezig zijn. Uit het bureauonderzoek blijkt echter dat de verwachting voor de aan-
wezigheid van resten uit die perioden laag is. De overige lagen zijn verstoord of wijzen 
op natte omstandigheden met regelmatige overstromingen, waardoor hier geen be-
woningsresten worden verwacht. Ook zijn er geen archeologische indicatoren aange-
troffen.  

Beoordeling: 

Er geen vervolgonderzoek uitgevoerd in het plangebied. Wel bestaat er de meldplicht 
in het geval er een archeologische toevalsvondst wordt gedaan. Conform de Monu-
mentenwet 1988, artikel 53, dient een dergelijke vondst bij de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap gemeld te worden. Dit kan door het invullen van het vondst-
meldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met het Archismeldpunt 
(archismeldpunt@cultureelerfgoed.nl). 

4.2 Cultuurhistorie 

Voor het plangebied geldt dat er geen cultuurhistorisch waardevolle objecten aanwe-
zig zijn. Enig landschapselement dat in dit kader relevant is om te noemen is het histo-
rische dijkje op de grens van het plangebied aan de zijde van het ziekenhuis. Dit dijkje 
blijft met onderhavige ontwikkeling behouden.  

4.3 Ecologie 

4.3.1 Flora & Fauna 

In 2012 is het voormalige complex van Cardea Jeugdzorg gesloopt, met uitzondering 
van een gebouw in de noordwesthoek van het plangebied. Er is een nieuw gebouw 
gebouwd voor Cardea, de rest van het terrein is sinds de sloop braakliggend.  

In het kader van de sloop/nieuwbouw van het complex is er in 2012 Flora en fauna-
onderzoek uitgevoerd. Recent is het gebied opnieuw onderzocht en beoordeeld op de 
aanwezigheid van en betekenis voor door de Flora- en faunawet beschermde plant- 
en diersoorten. Resultaat van dit onderzoek, bestaande uit een voortoets en veldbe-
zoek, is vervat in een briefrapportage d.d. 15 september 2015. Deze briefrapportage is 
een aanvulling c.q. actualisering van het oorspronkelijke onderzoeksrapport (zie bijla-
ge 2 voor beide rapportages).  

Het recente Flora en fauna-onderzoek geeft geen aanleiding tot vervolgonderzoek of 
aanpassing van het in 2012 opgestelde onderzoeksrapport. De eerdere aanbevelin-
gen luiden als volgt: 
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 beplanting en groenstructuren te verwijderen buiten het vogelbroedseizoen (peri-
ode maart - oktober). Indien dit niet mogelijk is dient door een ecoloog vlak voor 
de aanvang werkzaamheden te controleren op de aanwezigheid van in gebruik 
zijnde nesten; 

 de groenstructuren, met name de houtwal aan noord- en zuidoostzijde, (deels) 
behouden of in de nieuwe situatie vergelijkbare groenstructuren aanleggen. 

Beoordeling: 

Met onderhavig plan blijven de bestaande groenstructuren behouden. Het plan vol-
doet daarmee aan de in het kader van de Flora en fauna-wetgeving gestelde aanbe-
velingen.  

4.3.2 Vleermuizen 

In het kader van de sloop en nieuwbouw voor Cardea Jeugdzorg heeft er in 2012 
vleermuizenonderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken 
dat de bestaande groenstructuren worden gebruikt door vleermuizen als foerageerge-
bied. Onderzoeksbureau IDDS heeft een notitie opgesteld waar nader in wordt ge-
gaan op de huidige en toekomstige situatie van water en groen in relatie tot het foera-
geergebied voor vleermuizen. Deze notitie is samen met het eerdere onderzoek 
toegevoegd in de bijlage (bijlage 8).  

Beoordeling: 

De groenstructuren blijven met onderhavige ontwikkeling behouden. De watergang 
langs het plangebied wordt verbreed, waardoor de omstandigheden voor vleermuizen 
wellicht zelfs gunstiger worden. De verlichtingssituatie verandert weinig ten opzichte 
van de bestaande situatie, de groenstructuren worden niet verlicht. De functionaliteit 
van het plangebied voor vleermuizen wijzigt met dit plan niet. Daarbij moet vermeld 
worden dat tijdens de uitgevoerde veldbezoeken in en nabij het plangebied vooral ge-
wone dwergvleermuizen zijn waargenomen. Deze soort foerageert ook in gebieden 
waar intensieve verlichting aanwezig is, zoals straatverlichting. 

4.3.3 Groen 

De verbreding van de watergang in de groenzone langs het dijkje (aan noordoostzijde) 
is dusdanig gesitueerd dat de reeds aanwezige bomen behouden kunnen blijven. De 
houtwal aan de zuidoostzijde blijft intact. Het plangebied wordt voorzien van vrijstaan-
de bomen tussen de parkeerplaatsen en er wordt in het midden van het plangebied 
een (half verharde) groenzone aangelegd. Naast de BeBo-woning aan de zuidwest-
kant van het plangebied wordt een groene “buffer” gecreëerd naar de Simon Smitweg.  

Beoordeling: 

Met onderhavig plan wordt er groen aan het plangebied toegevoegd, terwijl de be-
staande groenstructuren behouden blijven. Het gebied wordt dus groener.  

4.4 Kabels en leidingen 

In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van 
ondergrondse planologisch relevante leidingen. Indien daartoe aanleiding bestaat 
dient rondom een leiding een zone te worden aangegeven waarbinnen mogelijke be-
perkingen gelden. Voor onderhavig plangebied is dit niet aan de orde.  

Wel blijkt uit de CLICK-melding van d.d. 1 september 2015 dat er kabels en leidingen 
door het plangebied lopen, waaronder: een waterleiding langs de achtertuinen van het 
Holtlant en data-bekabeling van Cardea Jeugdzorg naar het Rijnland Ziekenhuis (zie 
pagina 6, 11 en 13 van bijlage 3). Deze waterleiding in data-bekabeling is niet aange-
geven op de verbeelding bij dit bestemmingsplan aangezien er geen veiligheidszone 
geldt, maar is wel relevant voor het gebruik van de gronden.  

Mogelijk zijn er meer niet-planologisch relevante leidingen aanwezig, zoals rioolleidin-
gen, leidingen van nutsvoorzieningen en drainageleidingen. Deze kabels en leidingen 
zijn veelal aangelegd langs of in combinatie met aanwezige weginfrastructuur. Bij 
graafwerkzaamheden op het terrein dient hiermee rekening te worden gehouden.  
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Buiten het plangebied, ten zuidoosten van de rijksweg A4, loopt een aardgastransport-
leiding. Deze leiding ligt op voldoende afstand van het plangebied om geen belemme-
ring te vormen. Gasunie Transport Services b.v. heeft deze constatering op 13 okto-
ber 2015 bevestigd in het kader van het wettelijk vooroverleg. 
 

4.5 Milieuaspecten 

4.5.1 Bedrijven en milieuzonering 

In het moederplan, bestemmingsplan ‘W4’, is een bedrijveninventarisatie opgenomen 
van de Milieudienst (thans Omgevingsdienst). Onderstaande tabel toont een knipsel 
van die inventarisatie met het voor dit gebied relevante gedeelte van de hiernavolgen-
de tabel (tabel 4). De genoemde afstanden zijn de gewenste afstanden in een rustige 
woonwijk, zoals opgenomen in de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering.  

 

Een overzicht van het plangebied met de in de omgeving gelegen bedrijven en instel-
lingen is weergegeven op de volgende luchtfoto (afbeelding 3). 

 

  

Tabel 4: Bedrijveninventarisatie door Milieudienst West-Holland (augustus 2011)

Afb. 3: Luchtfoto (2014) met functies in de omgeving van het plangebied  
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Uit de luchtfoto valt op te maken dat het plangebied wordt omringd door uiteenlopende 
bedrijven en instellingen. Op het perceel tussen het Cardea-terrein en de A4 (Vierzicht 
kavel 1) is de ontwikkeling van kantoorgebouwen mogelijk, dit vormt echter geen be-
lemmering voor onderhavig bouwplan (en vice versa).  

De enige bestaande woningen in de omgeving van het plangebied zijn de woningen 
aan het Holtlant, grenzend aan de noordzijde. Van de aanwezige bedrijven en instel-
lingen zijn er slechts twee die in het kader van de milieuzonering relevant zijn voor 
onderhavig bestemmingsplan: Cardea Jeugdzorg en de Gemeentewerf. Beide locaties 
worden hieronder nader beschouwd.  

Cardea Jeugdzorg 

Voor deze functie geldt dat er een afstand van 10 meter is gewenst voor gevoelige 
functies vanwege het aspect geluid, voor de overige aspecten (geur, stof en gevaar) 
geldt 0 meter.  

Gezien de menging van functies en de beperkte aanwezigheid van woningen wordt dit 
gebied aangemerkt als zijnde “gemengd gebied” als bedoeld in de VNG-brochure Be-
drijven en milieuzonering. In theorie zou daarmee de afstandsstappen als genoemd in 
tabel 4 met één trede verlaagd kunnen worden. Voor Cardea Jeugdzorg houdt dit in 
dat een afstand van 0 meter voldoende afstand zou zijn.  

In onderhavig bouwplan is de afstand vanaf de bestemmingsgrens van Cardea 
Jeugdzorg tot aan de achtergevel van de dichtstbijzijnde woningen ca. 7 meter. 
Daarmee wordt ruimschoots tegemoet gekomen aan de in gemengd gebied gewenste 
afstand van 0 meter. De woningen vormen derhalve geen belemmering voor de uit-
voering van de activiteiten behorende bij Cardea Jeugdzorg.  

Gemeentewerf  

Aan de overzijde van de Simon Smitweg, ten westen van het plangebied, bevindt zich 
de gemeentewerf. Volgens tabel 4 is de gewenste afstand in een woongebied 50 me-
ter, vanwege de aspecten geluid, stof en geur. Zoals hierboven genoemd kan dit ge-
bied worden gekwalificeerd als “gemengd gebied”, waarmee de afstandsstap met één 
trede verlaagd kan worden tot 30 meter. De hoek van het bij de werf horende kantoor 
bevindt zich op ca. 30 meter vanaf de dichtstbijzijnde woning. Daarmee wordt dus al 
voldaan aan de richtafstand. De gemeentewerf zelf, waar de hinder veroorzakende 
activiteiten plaats kunnen vinden, ligt achter dit kantoor op een afstand van ca. 50 me-
ter. De in de VNG-brochure opgenomen gewenste afstand wordt dus gehaald; er is 
geen sprake van een belemmering. De gemeentewerf wordt niet beperkt in de uitoe-
fening van haar activiteiten en voor de woningen geldt een goed woon- en leefklimaat.  

4.5.2 Bodem 

Op 7 juli 2015 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (bijlage 4). Aan de 
hand van de onderzoeksresultaten kan het volgende worden geconcludeerd: 

 in de grond is plaatselijk bijmenging met bodemvreemde materialen (puin en bak-
steen) waargenomen; 

 op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen as-
bestverdachte materialen waargenomen; 

 de grond is licht verontreinigd met kwik, PAK en minerale olie; 
 het grondwater is licht verontreinigd met barium, xylenen en naftaleen. 

De aangetoonde, lichte verontreinigingen geven geen aanleiding tot het uitvoeren van 
een nader bodemonderzoek. Gelet op de onderzoeksresultaten dient de hypothese 
“onverdacht” voor de onderzoekslocatie formeel te worden verworpen. Echter, de ge-
meten waarden zijn dermate gering dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen 
van deze stoffen in de bodem op het perceel ingevolge de Wet bodembescherming, 
niet noodzakelijk is.  

Beoordeling 

Er worden vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen beperkingen voorzien inzake het 
voortzetten van het huidige bodemgebruik, danwel voor het beoogde bodemgebruik.  
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4.5.3 Externe veiligheid 

De snelweg A4 ligt op ca. 80 meter afstand van het plangebied, deze weg is onder-
deel van het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen. De risico’s veroorzaakt 
door het transport van gevaarlijke stoffen over de A4 zijn geëvalueerd en opgenomen 
in een onderzoeksrapport van d.d. 19 mei 2015 (bijlage 5).  

Het transport van gevaarlijke stoffen over de A4 leidt niet tot een plaatsgebonden risi-
co groter dan de grenswaarde van 1.0 10-6 / jr. Buiten de weg is het plaatsgebonden 
risico altijd kleiner dan de grenswaarde.  

Naar aanleiding van de vooroverlegreactie van de Omgevingsdienst West Holland is 
er een aanvullende notitie opgesteld. Deze notitie is opgenomen in bijlage 9.  

Beoordeling 

Het maximale groepsrisico per kilometer is kleiner dan de oriëntatiewaarde. Er is geen 
berekenbaar verschil in het groepsrisico tussen de huidige en de gewenste toekomsti-
ge situatie. Een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico is onnodig, aange-
zien de toename van het groepsrisico kleiner is dan 10%. 

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft het plan beoordeeld en akkoord bevonden, 
na enkele aanpassingen zoals het borgen van een goede ontsluiting voor noodhulp-
diensten en de positionering van de primaire bluswatervoorzieningen. Het plan voor 
de bouw van woningen leidt niet tot de aanwezigheid van verminderd zelfredzame 
personen en er zijn voldoende vluchtroutes uit het plangebied, van de A4 af.  

De ontwikkeling ligt buiten 1% letaliteitsgrens van de hogedrukaardgasleiding ten 
zuidoosten van de A4. Dit is bevestigd door Gasunie Transport Services. 

4.5.4 Geluid 

Op 5 oktober 2015 is een geluidsonderzoeksrapport opgesteld, deze is in de bijlage 
bijgevoegd (bijlage 6). Uit dit onderzoek blijkt dat er voor een aantal woningen de 
grenswaarde wordt overschreden. Voor deze woningen moet bij de gemeente Leider-
dorp een besluit hogere waarde worden aangevraagd. 

Door de gemeente Leiderdorp (gedelegeerd aan de Omgevingsdienst West Holland) 
is geluidbeleid vastgesteld. In dit geluidbeleid is vastgesteld dat aan de toekenning 
van hogere waarden voorwaarden zijn verbonden. Voor dit project zijn deze voor-
waarden dat de woningen moeten beschikken over een geluidluwe gevel en een ge-
luidluwe buitenruimte. Op twee woningen na hebben alle woningen in het plangebied 
de beschikking over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte waar de ge-
luidbelasting per weg lager of gelijk is aan 48 dB (inclusief aftrek). 

Op het eerste blok woningen, op de kortste afstand vanaf de snelweg A4, wordt op de 
eerste en tweede verdieping op de voorgevel de maximaal te ontheffen grenswaarde 
overschreden. Door de toepassing van een loggia is bewerkstelligd dat de geluidbe-
lasting onder de maximaal te ontheffen grenswaarde komt. Hierdoor kan aan de voor-
zijde van de woningen een slaapkamer worden gerealiseerd die is voorzien van te 
openen delen. In de berekening is bij de loggia’s rekening gehouden met privacy 
schermen tussen de woningen in van 1,8 meter hoog en een oppervlaktemassa van 
minimaal 10 kg/m2.  

Met de Omgevingsdienst is overeengekomen dat voor betreffende slaapkamer akoes-
tische compensatie wordt toegepast waarmee het leefklimaat in de slaapkamer wordt 
verhoogd. De slaapkamers worden uitgevoerd met een 5 dB hogere geluidwering dan 
het minimaal vereiste uit het Bouwbesluit. Het binnenniveau bedraagt dan ten hoogste 
28 dB bij de slaapkamers aan de voorzijde. Ook worden de loggia’s voorzien van een 
geluidsabsorberend plafond om reflecties in de loggia’s te verminderen. 

Ter plaatse van een BeBo-woning en een patiowoning kan niet voldaan worden aan 
de geluidluwe gevel en buitenruimte waar in het geluidbeleid naar wordt gestreefd. De 
overschrijdingen worden bepaald door de Rijksweg A4 en bedragen respectievelijk 1 à 
2 dB. Voor deze BeBo-woning en patiowoning wordt dan ook ontheffing aangevraagd 
van het geluidbeleid. 
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Beoordeling 

Met het treffen van maatregelen kan voor bijna alle woningen worden voldaan aan de 
geluidseisen. Voor de overige woningen (een BeBo-woning, een patiowoning en de 
woningen op de kortste afstand van de snelweg A4) zal een ontheffing hogere waar-
den moeten worden verleend.  

4.5.5 Luchtkwaliteit 

Ten aanzien van luchtkwaliteit is de snelweg A4 de meest maatgevende bron van 
stoffen die de luchtkwaliteit beïnvloeden, zoals stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) 
en zeer fijn stof (PM2,5). Hoewel de verkeersintensiteit op lokale wegen veel lager is 
dan op de snelweg, kunnen ook deze wegen de luchtkwaliteit beïnvloeden; de afstand 
tot het plangebied is immers kleiner.  

De normen ten aanzien van de luchtkwaliteit zijn opgenomen in de Wet milieubeheer. 
De Omgevingsdienst West-Holland heeft ambitiewaarden vastgesteld die scherper 
zijn dan de Wet milieubeheer voorschrijft. De grenswaarden en ambitiewaarden zijn, 
samen met de onderzoeksresultaten van het plangebied, weergegeven in tabel 5.  

De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in het rapport van d.d. 15 september 2015, 
dit rapport is opgenomen in de bijlage (bijlage 7). 

 

 

In het onderzoek naar de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied is uitgegaan 
van de meest ongunstige situatie ten aanzien van de snelweg A4. Er is namelijk geen 
gebruik gemaakt van de rijkswegdubbeltellingscorrectie, aangezien die niet nauwkeu-
rig genoeg is voor een dergelijk kleinschalig plangebied. De in de tabel opgenomen 
waarden zijn de hoogste berekende waarden in het plangebied, dus niet per definitie 
op hetzelfde toetspunt.  

Vanuit de GGD worden de volgende afstanden als ontwerprichtlijn gehanteerd (GGD 
richtlijn luchtkwaliteit en gezondheid, 2008): 

1. minstens 300 meter van de snelweg is het meest wenselijk; 
2. binnen 100 meter van de snelweg wordt sterk afgeraden; 
3. minstens 50m van drukke wegen, waarbij met ‘druk’ een weg met een verkeersin-

tensiteit van meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal wordt bedoeld. 

Beoordeling 

Uit de resultaten blijkt dat er geen sprake is van een overschrijding van de eisen be-
treffende luchtkwaliteit vanuit de Wet milieubeheer. Ook de ambitiewaarden van de 
Omgevingsdienst West Holland worden ruimschoots gehaald. De luchtkwaliteit vormt 
derhalve geen belemmering voor onderhavige ontwikkeling. 

Wel bevindt de locatie zich binnen de zone van 300 meter van de snelweg A4 waar op 
grond van het regionaal beleid de realisatie van woningen niet wenselijk is.  

De eerste woningen van het plangebied bevinden zich met een afstand van ca. 80 
meter binnen de in ad. 2 genoemde 100 metergrens. De afstand zoals genoemd in ad. 
3 wordt echter wel gehaald. Deze woningen worden met de voorgevel naar de weg 
gesitueerd, waardoor de buitenruimte bij de woningen (de achtertuin) zich achter het 
huis bevindt. Door de groenzone aan de rand van het plangebied in stand te houden 
en daar achter eerst parkeerplaatsen te realiseren, zijn de woningen zoveel mogelijk 
naar achteren geplaatst.  

 

Tabel 5: Grenswaarden luchtkwaliteit uit Wet milieubeheer en de ambitiewaarden uit Regionaal 
Beleidskader Duurzame Stedenbouw (2012)

Stof Soort grenswaarde Grenswaarde Wet milieubeheer Ambitiewaarde ODWH Resultaat (bronbijdrage)

Jaargemiddelde concentratie 40 μg/m³ 5 tot 10% lager 40 μg/m³

Uurgemiddelde max. 18x per jaar > 200 μg/m³ ‐ 0

Jaargemiddelde concentratie 40 μg/m³ 5 tot 10% lager 20 (1) μg/m³

Daggemiddelde max. 35x per jaar > 50 μg/m³ ‐ 8

PM2,5 Jaargemiddelde concentratie 25 μg/m³ ‐ 15 (0) μg/m³

NO2

PM10

32 (4)
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Conclusie 

Afgezien van de eerste rij woningen bevinden alle woningen in het plangebied zich in 
de door de GGD vastgestelde 1e zone. Gezien de locatie en de afmetingen van het 
plangebied is het niet mogelijk om de woningen buiten deze zone te realiseren. De be-
rekende waarden voor de luchtkwaliteit vallen echter ruimschoots binnen de vastge-
stelde ambitiewaarden. De nabijheid van de A4 vormt dus geen belemmering voor de 
ontwikkeling van woningen op deze locatie.  

4.5.6 Milieueffectrapportage 

In het Besluit milieueffectrapportage zijn verschillende situaties opgenomen waarbij 
een vormvrije M.E.R.-beoordeling uitgevoerd dient te worden. Deze situaties zijn uit-
eengezet in tabellen, waarin naast een omschrijving van de betreffende activiteiten 
ook de betreffende ondergrens wordt genoemd. 

Onderhavig bouwplan is een vorm van stedelijke ontwikkeling, een activiteit zoals ge-
noemd in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (zie tabel 
6). Voor de in onderdeel D genoemde activiteiten geldt dat het bevoegd gezag besluit 
of een milieueffectrapportage moet worden gemaakt: 

 in zodanige gevallen, en 
 in overige gevallen, waarin op grond van selectiecriteria als bedoeld in bijlage III 

bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling niet kan worden uitgesloten dat de ac-
tiviteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.  

Kolom 2 van de tabel geeft weer om welke gevallen het gaat. De schaal van onderha-
vig plan valt ruimschoots onder de in die kolom genoemde drempelwaarden (tabel 6).  

Vervolgens moet echter nog worden gekeken naar de selectiecriteria als bedoeld in 
bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling. In dit document wordt een  be-
schrijving gevraagd van de waarschijnlijk belangrijke milieueffecten van de voorgeno-
men ontwikkeling op het gebied van met name: de bevolking, flora & fauna, bodem, 
water, lucht, de klimatologische factoren, materiële goederen, met inbegrip van het ar-
chitectonisch- en archeologisch erfgoed, het landschap en de interrelatie tussen ge-
noemde factoren. 

Beoordeling 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-
effectbeoordeling genoemde aspecten. Geen van deze aspecten, noch de interrelatie 
daarvan, geeft aanleiding om te vermoeden dat de ontwikkeling een significant nega-
tief effect zou hebben op het milieu. Daar waar er rekening mee gehouden kan wor-
den om dit effect te minimaliseren (zoals bij het aspect flora & fauna) wordt dit ook ge-
daan. Voor een toelichting per onderdeel wordt verwezen naar de desbetreffende 
paragrafen in dit hoofdstuk.  

4.6 Stedenbouwkundige inpassing 

Het plangebied bevindt zich in gemengd gebied en grenst aan twee zijden aan de be-
staande Simon Smitweg. De maat, positionering en typologie van de nieuwe wonin-

Tabel 6: Besluit milieueffectrapportage: Aanleg van een stedelijk ontwikkelingsproject 
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gen sluit aan bij de bestaande rijwoningen aan het Holtlant (zie afbeelding 4), de enige 
woningen in de naaste omgeving.  

Het nieuw aan te leggen stratenpatroon sluit aan op deze hoofdontsluitingsweg en 
vormt een logische verbinding met de reeds bestaande toegangsweg voor Cardea 
Jeugdzorg. Voordat het nieuwe gebouw van Cardea Jeugdzorg werd gerealiseerd, 
liep een aftakking van de Simon Smitweg langs het historisch dijkje aan de oostkant 
van het plangebied.  

De met deze ontwikkeling voorgenomen verkaveling is zodanig vormgegeven dat de 
doorgaande verkeersroute in het midden van het plangebied ligt, terwijl het groene 
historisch dijkje aan de tuinen van de hoekwoningen grenst. Hierdoor wordt het groen 
van het dijkje beter beleefbaar. In het midden van het plangebied is een groene zone 
voorzien, haaks op het dijkje, dat het groene karakter van dit gebied versterkt.  

 

 

4.7 Verkeer 

4.7.1 Verkeersstructuur 

De wegen binnen het plangebied worden uitgevoerd als 30 kilometerzone met in-
/uitritten op de Simon Smitweg. Vanaf de Simon Smitweg wordt aangesloten op de 
Persant Snoepweg, welke onderdeel uitmaakt van de “ring” van Leiderdorp en aan-
sluit op de snelweg A4. 
Het gebouw van Cardea Jeugdzorg beschikt reeds over een inrit vanaf de Simon 
Smitweg, deze blijft gehandhaafd als eenrichtingsweg en sluit aan op de interne we-
gen van onderhavige ontwikkeling. Aan de kant van de snelweg wordt een nieuwe 
aansluiting gemaakt op de Simon Smitweg, maar alleen als uitrit. 

4.7.2 Verkeersgeneratie 

De ontwikkeling zal een (geringe) toename veroorzaken van verkeersbewegingen 
voor woon-/werkverkeer en bezoekers. Gezien de in/-uitritconstructies op de Simon 
Smitweg en het beperkte aantal woningen (47 stuks) is deze invloed dermate beperkt 
dat er geen nadelige gevolgen zijn te verwachten voor de afwikkeling van het verkeer.   

Afb. 4: Situatietekening van het voorgenomen bouwplan (concept, september 2015).  
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4.7.3 Parkeren 

Voor het onderdeel parkeren wordt verwezen naar paragraaf 3.3.11. Uit de bereke-
ning blijkt dat het plan voldoet aan de gestelde parkeernormen.  

4.8 Water 

4.8.1 Beleid Hoogheemraadschap van Rijnland 

In het Waterbeheerplan is vastgelegd welke maatregelen nodig zijn ter uitvoering van 
de waterbeheertaken van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het huidige water-
beheerplan geldt voor de periode 2010-2015, de besluitvorming voor het volgende wa-
terbeheerplan wordt medio januari 2016 verwacht.  

Op 11 maart 2015 heeft Rijnland de Keur en de daarbij behorende uitvoeringsregels 
vastgesteld, deze zijn op 1 juli 2015 in werking getreden. De aanpak in dit nieuwe be-
leid is de ‘Ja, tenzij’ aanpak. Met de Keur worden initiatieven van burgers en bedrijven 
gereguleerd die het watersysteem kunnen beïnvloeden.  

Overeenkomstig het rijksbeleid geeft Rijnland de voorkeur aan het scheiden van he-
melwater en afvalwater, mits dit doelmatig is. Uitgangspunt is dat het te lozen hemel-
waterafvoer geen significante verslechtering van de kwaliteit van het ontvangende op-
pervlaktewater mag veroorzaken en emissie van vervuilende stoffen op het 
oppervlaktewater waar mogelijk wordt voorkomen.  

4.8.2 Watercompensatie 

De ontwikkeling is op 17 juli 2015 besproken met de waterbeheerder, het Hoogheem-
raadschap van Rijnland. De waterbeheerder heeft aangegeven dat er 15% watercom-
pensatie dient te worden gerealiseerd, wat voor dit plan uitkomt op 396 m2 open wa-
ter. Deze compensatie is berekend op de totale toename aan verharding van zowel de 
bebouwing als de wegen en parkeerplaatsen (ook waar halfopen verharding wordt ge-
realiseerd).  

In het plan is dit te realiseren oppervlakte water opgenomen als uitbreiding van de be-
staande watergang langs het dijkje aan de noordoostzijde van het plangebied. Het 
verbreden van deze watergang zal zodanig worden uitgevoerd dat het de volledige 
hoeveelheid te creëren open water bevat. Met deze oplossing is het extra open water 
direct verbonden met het bestaande watersysteem.  

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 6 oktober 2015 ingestemd met deze 
wateroplossing. Het voorziet in de vereiste compensatiehoeveelheid zonder stilstaand 
water te creëren.  

4.8.3 Rioolstelsel 

De waterbeheerder heeft aangegeven dat het hemelwater van daken en wegen dient 
te worden verzameld en naar het oppervlaktewater afgevoerd. Er zal worden voorzien 
in een gescheiden rioolstelsel, waarbij de watergang als opvangpunt voor het hemel-
water zal fungeren.  

4.9 Wonen 

Het plan voorziet in de realisatie van 45 grondgebonden woningen, allemaal voorzien 
van een voor- en achtertuin. Daarnaast wordt er één BeBo-woning gerealiseerd, 
waarmee het totaal op 47 woningen komt. 15% van deze woningen wordt een sociale 
huurwoning, waarvan de grondgebonden woningen bovendien levensloop bestendig 
worden uitgevoerd. De overige woningen vallen, afhankelijk van het definitieve bouw-
plan, in het middelduur en dure segment.  
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5 Juridische planbeschrijving 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de bestaande situatie in het plan-
gebied juridisch is vertaald. Het juridische deel van een bestemmingsplan bestaat uit 
een verbeelding en de regels. 

De regels bevatten regels voor het gebruik van de gronden, de toegelaten bebouwing 
en regels betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. 

De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de regels alsmede 
de functie van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding vormt samen met 
de regels het voor de burgers bindende onderdeel van het bestemmingsplan. De toe-
lichting heeft geen bindende werking; de toelichting maakt juridisch gezien ook geen 
deel uit van het bestemmingsplan maar heeft wel een belangrijke functie bij de onder-
bouwing van het plan en ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels. 

5.2 Opzet en volgorde van de regels 

De regels van het bestemmingsplan zijn op de volgende wijze opgebouwd. 

Hoofdstuk 1 

Artikel 1 en 2 Inleidende regels:  

• Begrippen  
• Wijze van meten 

Hoofdstuk 2 

Artikel 3 t/m 9 Bestemmingsregels: 

• Groen  
• Tuin 
• Verkeer 
• Water 
• Wonen 
• Wonen - Gestapeld 
• Waarde - Archeologie middelhoge trefkans 

Hoofdstuk 3 

Artikel 10 t/m 14 Algemene regels: 

• Anti-dubbeltelregel 
• Algemene bouwregels 
• Algemene gebruiksregels 
• Algemene afwijkingsregels 
• Algemene wijzigingsregels 

Hoofdstuk 4 

Artikel 15 en 16 Overgangs- en slotregels: 

• Overgangsrecht 
• Slotregel 

5.3 Uitleg van de regels 

5.3.1 Inleiding 

Bij het opstellen van  onderhavig bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in de 
Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangs-
punten. Daarnaast is voor het bestemmingsplan aangesloten bij de landelijke stan-
daard voor bestemmingsplannen: de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 
2012 (SVBP2012).  
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5.3.2 Inleidende regels  

Begripsbepalingen (artikel 1) 

In de begripsbepaling worden begrippen waar nodig beschreven om zodoende inter-
pretatieproblemen te voorkomen. Veelal worden begrippen gedefinieerd die in de re-
gels worden gebruikt en daar een bijzondere betekenis hebben, die afwijkt van of niet 
dan wel niet vaak voorkomt in het “normale” spraakgebruik. Wanneer een begrip niet 
opgenomen is in de begripsomschrijvingen/-bepalingen en er ontstaat een interpreta-
tieprobleem dan is het normale spraakgebruik richtinggevend. De begripsomschrijvin-
gen/-bepalingen zijn niet uitputtend bedoeld. De belangrijkste en/of onduidelijke be-
grippen zijn opgenomen in dit artikel. 

Wijze van meten (artikel 2) 

De wijze van meten beschrijft hoe de genoemde maatvoeringen in de diverse be-
stemmingsbepalingen gemeten dienen te worden. 

5.3.3 Bestemmingsregels 

Groen (artikel 3) 

Binnen de bestemming ‘Groen’ zijn groenvoorzieningen voorzien, maar bijvoorbeeld 
ook water en speeltoestellen. De gronden met deze bestemming zijn tevens bedoeld 
om  te wandelen, fietsen, voetballen, etc. maar parkeervoorzieningen zijn niet toege-
staan. Ter plaatse van de aanduiding ‘verblijfsgebied’ zijn de gronden bestemd voor 
berijdbaar groen om zodoende toegang te verschaffen aan noodhulpdiensten en voor 
laden en lossen door aanwonenden.  

Tuin (artikel 4) 

De voortuinen bij de woningen hebben de bestemming ‘Tuin’. Deze bestemming loopt 
door tot 2 m achter het verlengde van de voorgevelrooilijn van de betreffende woning. 
In beginsel is het niet gewenst dat de voortuin bebouwd wordt, parkeren is wel toege-
staan. Daar waar de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - erker’ is opgenomen, is 
per woning één erker buiten het bouwvlak toegestaan.  

Verkeer (artikel 5) 

De bestemming ‘Verkeer’ is voorbehouden aan gronden die worden gebruikt ten be-
hoeve van (motorisch) verkeer. In deze bestemming zijn zowel wegen als parkeer-
plaatsen opgenomen.  

Water (artikel 6) 

De bestemming ‘Water’ is opgenomen voor het structurerend water in het plangebied. 
Zodoende is gewaarborgd dat het water als zodanig in stand blijft, evenals het infiltre-
rend- en afvoerend vermogen van het gebied. De bestaande watergang wordt plaat-
selijk verbreed ter compensatie van de toename van het verhard oppervlak. 

Wonen (artikel 7) 

Binnen de bestemming ‘Wonen’ zijn bouwvlakken opgenomen waarbinnen een maxi-
mum aantal woningen gebouwd mag worden. De hoofdgebouwen dienen binnen deze 
bouwvlakken te worden gerealiseerd, met uitzondering van erkers (ter plaatse van de 
desbetreffende aanduiding) en aan- en uitbouwen. Op deze manier is er zekerheid 
over de positionering van de voorgevels en het maximum aantal woningen, waarbij er 
toch een zekere mate van flexibiliteit behouden blijft.  

Wonen - Gestapeld (artikel 8) 

In het plangebied bevindt zich een ‘BeBo-woning’, bestaande uit een beneden- en een 
bovenwoning. De benedenwoning beschikt over een tuin, de bovenwoning over een 
dakterras. Aangezien dit dakterras binnen het dakvlak van het hoofdgebouw valt, is 
hier geen aanduiding voor opgenomen.  
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Waarde - Archeologie middelhoge trefkans (artikel 9) 

Gronden met de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie middelhoge trefkans’ heb-
ben een archeologische verwachtingswaarde. Bij het uitvoeren van werken en het rea-
liseren van bouwwerken dienen de in de regels opgenomen voorwaarden in acht te 
worden genomen.  

5.3.4 Algemene regels 

Anti-dubbeltelregel (artikel 10) 

De anti-dubbeltelregel bepaalt dat grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij 
het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden 
gegeven, bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing blijft. De an-
ti-dubbeltelregel is opgenomen in het Bro met de verplichting deze over te nemen in 
het bestemmingsplan.  

De Wro bevat een algemeen verbod op het gebruik van gronden en bebouwing in 
strijd met het bestemmingsplan. Dit hoeft dus niet in de regels te worden opgenomen. 
Hetzelfde geldt voor de strafbepaling. 

Algemene bouwregels (artikel 11) 

In de algemene bouwregels is aangegeven dat de bestaande maten die meer bedra-
gen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, als ten hoogste of ten minste toelaatbaar 
mogen worden aangehouden. Ook bevatten deze regels algemene bouwregels voor 
ondergronds bouwen. 

Algemene gebruiksregels (artikel 12) 

Deze regel regelt het verbod om gronden te bebouwen of te gebruiken in strijd met de 
bestemming. 

Algemene afwijkingsregels (artikel 13) 

Op grond van de algemene afwijkingsregels kan worden afgeweken van het bestem-
mingsplan in verschillende specifieke gevallen. Het betreft hier bijvoorbeeld het afwij-
ken van de maatvoering en overschrijding van bouwgrenzen. 

Algemene wijzigingsregels (artikel 14) 

In dit artikel is in aanvulling op de wijzigingsbevoegdheden van de bestemmingen nog 
een aantal algemene afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Het betreft hier een stan-
daardregeling waarmee beperkte afwijkingen van het plan mogelijk worden gemaakt 
in het geval dat voor de uitvoering van de bouwplannen noodzakelijk wordt geacht.  

5.3.5 Overgangs- en slotregels 

Overgangsrecht (artikel 15) 

Het overgangsrecht is opgenomen in het Bro met de verplichting deze over te nemen 
in het bestemmingsplan. De overgangsregels bevatten regels omtrent het voortzetten 
van gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtre-
ding van dit bestemmingsplan en hiermee in strijd is. 

Eenzelfde regeling is opgenomen voor bouwwerken die op het tijdstip van inwerking-
treding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering zijn, dan wel gebouwd 
kunnen worden krachtens een omgevingsvergunning. 

Slotregel (artikel 16) 

In de slotregel worden de regels van dit bestemmingsplan aangehaald.  
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6 Uitvoerbaarheid 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 

Het voorliggende bestemmingsplan betreft een wijziging van het juridisch-
planologische kader. Met dit bestemmingsplan wordt een nieuwe ontwikkeling moge-
lijk gemaakt, namelijk de realisatie van woningen waar de gronden voorheen waren 
bestemd voor ‘Maatschappelijk’.  

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 ex. artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De raad kan bij 
een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan, besluiten geen exploitatieplan 
vast te stellen, wanneer: 

• het verhaal van kosten anderszins verzekerd is, of 
• er geen kosten te verhalen zijn (art 6.2.1a Bro). 

Voor onderhavig plan is een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Bro. Het verhaal van 
de kosten is anderszins verzekerd door het sluiten van een anterieure overeenkomst 
tussen gemeente en ontwikkelaar, daarmee is dit plan financieel-economisch uitvoer-
baar.  

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.2.1 Algemeen 

Een bestemmingsplan dient maatschappelijk uitvoerbaar te zijn. Dat wil zeggen dat de 
voorgenomen ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt in het bestemmingsplan 
zijn besproken met belanghebbenden. Voor onderhavig bestemmingsplan geldt dat de 
omwonenden vooraf zijn betrokken.  

6.2.2 Vooroverleg 

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat bij de voorberei-
ding van een bestemmingsplan burgemeester en wethouders overleg plegen met de 
besturen van bij het plan betrokken waterschappen. Waar nodig plegen zij tevens 
overleg met besturen van andere gemeenten, met de provincie, de inspecteur voor de 
ruimtelijke ordening en met eventuele andere diensten van Rijk en provincie die belast 
zijn met de behartiging van belangen die met het plan in het geding zijn.  

De instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zijn geïn-
formeerd. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Provincie Zuid-Holland, gemeente 
Kaag en Braassem en gemeente Leiden hebben daarop aangegeven geen opmerkin-
gen op het plan te hebben. Het conceptontwerp is ook toegestuurd aan de GGD, hier-
op is echter geen reactie ontvangen.  

Hieronder een opsomming van de ontvangen overlegreacties, met (cursief) de bijbe-
horende beantwoording er onder: 

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), d.d. 27 augustus 2015:  

Er worden brandkranen geplaatst als primaire bluswatervoorziening, de VRHM heeft 
aangeven akkoord te zijn met de voorgestelde positionering. Doordat de groenzone 
voor de voorgevels van de woningen in het midden van het plangebied wordt uitge-
voerd als berijdbaar groen heeft de VRHM aangegeven geen op- of aanmerkingen te 
hebben op de toegankelijkheid van de woningen.  

Gasunie Transport Services b.v., d.d. 13 oktober 2015: 

Het voornoemde plan is door Gasunie getoetst aan het huidige externe veiligheidsbe-
leid. Gasunie concludeert dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van de 
dichtst bij gelegen aardgastransportleiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding 
geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling. 

Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR), d.d. 5 november 2015: 

Het HHR geeft aan dat een beknopte beschrijving van het beleid van het HHR in de 
waterparagraaf ontbreekt. Voor het overige geeft het HHR aan geen opmerkingen te 
hebben. Het door HHR meegestuurde tekstvoorstel is verwerkt in het ontwerpbe-
stemmingsplan.  
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Omgevingsdienst West Holland (ODWH), d.d. 5 november 2015: 

 Ecologie: Er is voldoende duidelijk gemaakt dat het plangebied ongeschikt is voor 
de rugstreeppad en dat de groenstructuren behouden blijven. Uit de toegezonden 
stukken bleek naar mening van de ODWH echter niet voldoende duidelijk of er 
vleermuizenonderzoek is uitgevoerd voorafgaand aan de sloop van de opstallen. 
Er heeft in 2012 vleermuizenonderzoek plaatsgevonden, voorafgaand aan de 
sloop. Een aanvullende notitie ten aanzien van de gevolgen van dit plan voor het 
foerageergebied van vleermuizen is samen met het vleermuizenonderzoek toege-
voegd als bijlage bij deze toelichting (bijlage 8) en verwerkt in de desbetreffende 
paragraaf in de toelichting (toevoeging paragraaf 4.3.2).  
Bedrijven en milieuzonering: Er zijn geen belemmeringen om het plan te realise-
ren, maar voor de volledigheid moet de gemeentewerf in deze paragraaf worden 
meegenomen. Naar aanleiding van deze overlegreactie is de desbetreffende pa-
ragraaf aangevuld (paragraaf 4.5.1).  

 Bodem: Geen belemmering.  

 Geluid: Er moet een hogere waarde worden verleend, de ODWH start hiervoor de 
procedure op.  

 Luchtkwaliteit: Er is geen wettelijke belemmering voor het aspect luchtkwaliteit. 
Wel moet er een motivatie worden opgenomen voor een goed woon- en leefkli-
maat ten aanzien van de luchtkwaliteit in relatie tot de nabijheid van de A4. Naar 
aanleiding van deze overlegreactie is de desbetreffende paragraaf in de toelich-
ting aangevuld. In aanvulling hierop: de GGD heeft in 2011, in aanloop naar de 
sloop/nieuwbouw voor Cardea Jeugdzorg, een reactie gegeven die ook ziet op de 
ontwikkeling van woningbouw op deze locatie. Op basis van de GGD-richtlijn was 
de conclusie dat het realiseren van woningen op minder dan 300 meter afstand tot 
de snelweg niet wenselijk is, dat een kortere afstand dan 100 meter wordt afgera-
den en dat een afstand van 50 meter minimaal is. Er wordt onderscheid gemaakt 
in de realisatie van sociale huurwoningen (aangewezen) en vrije sector koopwo-
ningen (vrije keuze). Aanbevolen wordt om de sociale huurwoningen zo ver moge-
lijk naar achteren op het terrein te plaatsen. Deze reactie van de GGD is meege-
nomen in de aanvulling van de luchtparagraaf (paragraaf 4.5.5).  

 Externe veiligheid: De ODWH heeft een mogelijke belemmering ten aanzien van 
externe veiligheid geconstateerd. Er moet worden ingegaan op de HZB-aspecten, 
het advies van de VRHM moet worden genoemd, de hogedrukaardgasleiding ten 
zuidoosten van de A4 moet worden betrokken en er moet worden getoetst an het 
Bestuurlijk kader externe veiligheid Holland-Rijnland. De ODWH adviseert het 
rapport aan te vullen en dit te verwerken in de toelichting. Naar aanleiding van de-
ze overlegreactie is er een aanvulling gedaan op het Externe veiligheid-rapport 
(bijlage 9), er was al een positief advies van de VRHM. Dit is tevens verwerkt in 
de desbetreffende paragraaf in de toelichting.  

 Milieueffectrapportage: De beschrijving van de regelgeving en beoordeling van 
het plan is correct.  

6.2.3 Inspraak 

Dit bestemmingsplan sluit aan bij de uitgangspunten van de in 2012 opgestelde visie 
op de Willem-Alexanderlaan. Vervolgens zijn de bewoners van het Holtlant, de enige 
bewoners in de directe omgeving van het plangebied, betrokken bij de uitwerking van 
de ontwikkeling. Er is zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen en eisen 
van deze bewoners en de huidige woon- en leefkwaliteit van deze bewoners wordt 
met dit plan gerespecteerd. Gezien het uitgebreide voortraject en het geringe aantal 
belanghebbenden wordt er voor dit bestemmingsplan geen formele inspraakprocedure 
doorlopen. 

6.2.4 Zienswijzen 

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende een termijn van zes weken voor ziens-
wijzen ter visie worden gelegen. In die termijn heeft eenieder de mogelijkheid gehad 
een zienswijze tegen het ontwerp in te dienen. Binnen deze termijn is één zienswijze 
ontvangen, te weten een zienswijze van Milieudefensie (zie bijlage 10).  
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Zienswijze 

De zienswijze van Milieudefensie ziet op het bij dit bestemmingsplan gevoegde on-
derzoek luchtkwaliteit in relatie tot de geplande ontwikkelingen in het gebied en de so-
ciale huurwoningen die met dit plan planologisch mogelijk worden gemaakt.  

Milieudefensie geeft aan te twijfelen of de in het rapport opgenomen verkeersaanna-
mes in het rapport correct zijn, daar de ontwikkelingen van de rijksweg A4 en onder-
tunneling ten tijde van de gebruikte gegevens (januari 2015) nog niet officieel waren 
afgesloten. Ook de maximale snelheid was toen nog gebaseerd op 80 km/uur. Medio 
afgelopen zomer heeft Rijkswaterstaat op dit traject 3 banen in elke rijrichting geo-
pend. Het is algemeen bekend dat méér asfalt ook méér verkeersbewegingen aan-
trekt. Regelmatig staan er toch weer files op dit traject. 

Verder kan de komst van een extra verkeersaantrekkende partij van belang zijn, na-
melijk Ikea. Deze is van plan om zich te gaan vestigen in de Bospoort. Dit zal leiden 
tot meer verkeer op de rijksweg, alsmede op de lokale wegen (waaronder de N445 en 
N446). Bovendien is er sprake van nog twee relevante ontwikkelingen: de Rijnlandrou-
te en Leidsche Ring. 

De conclusie in het rapport van LBP Sight dat de omgeving van de Cardea-locatie 
voldoet aan de luchtkwaliteit, trekt Milieudefensie sterk in twijfel gezien de verwachting 
dat er veel méér (toekomstig) verkeer komt op de lokale wegen in de omgeving en op 
de rijksweg A4.  

Beantwoording 

In antwoord op deze zienswijze heeft LBP Sight een notitie geschreven (zie bijlage 
11). Hierin wordt onderbouwd dat de gebruikte geluidgegevens wel degelijk correct 
zijn, aangezien deze overeenkomen met het geluidregister. In dit geluidregister zijn al-
le vastgestelde besluiten welke in het kader van de rijkswegen worden genomen op-
genomen. Het Tracébesluit Burgerveen-Leiden 2009 (A4) is op 17 mei 2009 door de 
Minister van Verkeer en Waterstaat, gedeelte Leiderdorp-Leiden, reeds vastgesteld. 
Naar aanleiding van de zienswijze zijn de gebruikte gegevens nogmaals gecontro-
leerd met het geluidsregister (d.d. 15 januari 2016) en is dezelfde conclusie getrokken.  

Milieudefensie merkt verder nog op dat door enkele lokale ontwikkelingen de ver-
keersintensiteit toe zal nemen in de toekomst. Ze noemen hierbij de Ikea, de Rijnland-
route, en de Leidsche ring over de A4. Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat voor 
stikstofdioxide (de maatgevende stof) ruimschoots wordt voldaan aan de ambitie-
waarde van de Omgevingsdienst West Holland, welke 10% strenger is dan de Wet mi-
lieubeheer. Voor zover de genoemde ontwikkelingen niet al in het model van Goudap-
pel Coffeng zouden zijn opgenomen, zullen deze niet zoveel bijdragen dat de Wet 
milieubeheer wordt overschreden. Om een dergelijke waarde te bereiken zou de 
bronbijdrage namelijk met een factor twee moeten toenemen, wat zeer onwaarschijn-
lijk is. 

Conclusie 

De ongerustheid van Milieudefensie blijkt ongegrond. De cijfermatige benadering hier-
voor is te vinden in de notitie van LBP Sight (bijlage 11). De zienswijze heeft geen ge-
volgen voor het bestemmingsplan.  
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van Van Egmond Totaal Architectuur heeft IDDS Archeologie een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd in Leiderdorp aan de Simon Smitweg 7, de campus van Cardea Jeugdzorg. Het 
archeologisch onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek, 
verkennende fase door middel van boringen. In dat kader zijn er 22 boringen gezet in het plangbied. 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er een hoge verwachting is voor resten uit de IJzertijd en de 
Romeinse Tijd (en Vroege Middeleeuwen) op basis van de reeds aangetroffen resten in de omgeving 
van het plangebied. De verwachting is met name gerelateerd aan de aanwezigheid van een oude 
zijtak van de Oude Rijn, waaraan de omstandigheden voor bewoning gunstig waren. Voor eerdere 
perioden is de verwachting laag. Voor resten vanaf de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd is de 
verwachting laag op basis van de bewoningsgeschiedenis in het gebied waaruit blijkt dat het gebied 
voor agrarische doeleinden is gebruikt tot de aanleg van de huidige bebouwing.  

Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat het plangebied is opgehoogd met een laag van circa 1,0 m 
dikte. Onder de ophoging is in twee boringen nog een intacte bouwvoor aanwezig, waar mogelijk 
resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aanwezig zijn. De overige lagen zijn verstoord of 
wijzen op natte omstandigheden met regelmatige overstromingen, waardoor hier geen 
bewoningsresten worden verwacht. De verwachting voor resten in de bouwvoor is laag op basis van 
het bureauonderzoek. Er wordt daarom geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te laten voeren in 
het plangebied.  
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van Van Egmond Totaal Achitectuur heeft IDDS Archeologie in augustus 2011 een 
archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, 
uitgevoerd aan de Simon Smitweg 7 in Leiderdorp, gemeente Leiderdorp. De aanleiding voor dit 
onderzoek is de sloop en nieuwbouw van een campus van Cardea Jeugdzorg (Figuur 1). De oude en 
nieuwe situatie zijn over elkaar geprojecteerd in Bijlage 7. Hieruit blijkt dat de nieuwbouw zich veelal 
zal beperken tot de delen die nu ook bebouwd zijn. Graafwerkzaamheden ten behoeve van deze 
ontwikkeling zullen zorgen voor een bodemverstoring tot een diepte van maximaal 2,0 m beneden 
maaiveld. De kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden hierdoor verstoord dan 
wel vernietigd zullen worden.  

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Het doel van het verkennende 
veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Daarnaast 
wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze 

Figuur 1. Nieuwe situatie van de campus van Cardea Jeugdzorg aan de Simon Smitweg 7 te 
Leiderdorp. 
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vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in 
het verleden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van het 
plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor 
vervolgonderzoek. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een 
antwoord gegeven (Koekkelkoren/Wilbers 2011): 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen 2010) 
en de provinciale eisen. 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar Bijlage 5. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

 

Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied (rood omkaderd) uit 2008 (bron: Google Earth). 



  B&G rapport 1208   
  Versie 1.4  (definitief) 

  7 

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 
plangebied ligt aan de Simon Smitweg 7 te Leiderdorp. Het terrein ligt in de bocht van de Simon 
Smitweg, die daar langs de Wilem-Alexanderlaan loopt, en ten zuiden van de Holtlant. Het plangebied 
heeft een oppervlakte van ongeveer 21.600 m

2
 en een gemiddelde maaiveldhoogte van -0,2 m NAP. 

De exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in Bijlage 3 en Figuur 2. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte 
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 1000 m rondom het 
plangebied gekozen. De straal van 1000 m is dusdanig gekozen dat de loop van de Oude Rijn ten 
zuiden van het plangebied bij het onderzoek wordt betrokken.  
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2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over het onderzoeksgebied. Er is gekeken 
naar bekende archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden, uitgevoerde 
archeologische onderzoeken, de fysieke kenmerken van het oude en huidige landschap en naar 
informatie over bodemverstoringen. Er is gebruik gemaakt van de verwachtingskaart van de 
gemeente Leiderdorp en van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zuid-
Holland. Daarnaast is er gekeken naar de landelijke verwachtingskaart (de Indicatieve Kaart van 
Archeologische Waarden; IKAW) en naar het Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Aanvullende historische informatie is verkregen uit 
beschikbaar historisch kaartmateriaal, waaronder het Minuutplan van begin 19

de
 eeuw en enkele 

historische topografische kaarten (watwaswaar.nl), en via de website van de KennisInfrastructuur 
CultuurHistorie (KICH; www.kich.nl). 

Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap is onder andere gebruik 
gemaakt van de bodemkaart van Nederland (Stichting voor Bodemkartering 1982) en de 
geomorfologische kaart van Nederland (DLO-Staring Centrum / Rijks Geologische Dienst 1994). 
Daarnaast is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN; www.ahn.nl).  

Voor informatie omtrent bodemsaneringen en ontgrondingenvergunningen is het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Om de ligging van kabels en leidingen in het plangebied te 
bepalen, is een KLIC-melding gedaan. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit 
onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst).  

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 
Het plangebied is gelegen in het westelijk veengebied, binnen de invloedssfeer van de Oude Rijn. Dit 
gebied omvat het gehele veengebied dat achter het huidige strand, alle strandwallen en de duinen 
voorkomt in Noord- en Zuid-Holland (Berendsen 2005). Tijdens een periode van relatief snelle 
zeespiegelstijging circa 6.000 jaar geleden ontstonden direct ten westen van de huidige kustlijn de 
eerste strandwallen. Deze strandwallen zijn door de alsmaar stijgende zeespiegel geërodeerd, terwijl 
er verder naar het oosten nieuwe strandwallen ontstonden. Omstreeks 5.000 jaar geleden nam de 
stijging van de zeespiegelstand af en begon de kust zich in westwaartse richting uit te breiden. 
Gedurende deze uitbreiding, waarbij steeds nieuwe, jongere strandwallen ten westen van de oudere 
werden gevormd, ontstond een brede kustbarrière, waardoor er niet langer inbraken van de zee in het 
achterland konden plaatsvinden. Achter de strandwallen ontstonden rustige en natte 
omstandigheden, waardoor grote broek- en bosveengebieden (het Hollandveen Laagpakket, de 
Mulder et al. 2003) ontstonden. De uitbreiding van de kust duurde voort tot ongeveer 2.500 jaar 
geleden, waarna er geleidelijk weer erosie van de kust optrad.  

Op enkele locaties bleef de strandwallenreeks onderbroken, waaronder bij Leiderdorp, bij de monding 
van de Oude Rijn. De Oude Rijn is ongeveer 5.710 jaar geleden actief geworden (Berendsen / 
Stouthamer 2001) en mondde toen uit in een estuarium (een riviermonding waar zoet en zout water 
bij elkaar komen). Bij het sluiten van de kust nam de rivierinvloed in het estuarium toe en kon de 
Oude Rijn zich door het estuarium heen zeewaarts uitbreiden. Door de zeewaartse uitbreiding van de 
Oude Rijn kon zich voor de kust een delta ontwikkelen, een stelsel van aftakkingen van een rivier, 
voordat deze in zee uitmondt. Over de delta van de Oude Rijn is niet veel bekend. Uit de krommingen 
van de strandwal ten noorden van Katwijk kan afgeleid worden dat de monding van de Oude Rijn een 
landtong in de zee heeft gehad (Jelgersma et al. 1970). Op grond van landboringen en 
paleogeografische reconstructies is de delta van de Oude Rijn vermoedelijk ontstaan vanaf ongeveer 
5.000 jaar geleden (Berendsen 2002).  

Doordat de monding van de Oude Rijn een zwakke plek vormde in de kustbarrière vonden hier 
verschillende inbraken vanuit de zee plaats, waarbij de oevers van de Oude Rijn doorbraken en het 
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achterland overstroomde. Op basis van een datering van de top van het Hollandveen in de buurt van 
Leiderdorp vonden deze inbraken in ieder geval plaats vanaf 2.700 jaar geleden, hetgeen 
overeenkomt met het einde van de kustuitbreiding (datering GrN8163, coördinaat 95.690, 465.580, 
Bosch / Pruiser 1978). Bij deze inbraken van de zee via de monding van de Oude Rijn werden 
perimariene kreken gevormd, die zich als een sterk vertakt systeem door de overstromingsvlakte 
baanden. Deze kreeksystemen konden lange tijd actief blijven door de voortdurende aanvoer van 
water tijdens hoogwater (Figuur 3). 

Sinds de vorming van de Waal aan het einde van de Romeinse tijd, circa 1.675 jaar geleden, nam het 
belang van de Oude Rijn voor de waterafvoer geleidelijk af. Sinds die tijd begon de Oude Rijn steeds 
minder water af te voeren naar zee en begon de delta te verdwijnen. In ongeveer 1122 na Chr. werd 
de Oude Rijn geheel inactief door de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede. 
Uiteindelijk werd door stormen in de 12

e
 eeuw ook de monding van de Oude Rijn afgesloten en begon 

de Oude Rijn te verzanden (Berendsen/Stouthamer 2001). De klei die langs de Oude Rijn is afgezet 
was over het algemeen licht zandig en daarmee geschikt voor de aardewerk/ en baksteenindustrie. 

2.2.2. Geomorfologie  

Het plangebied ligt in een bebouwd gebied. De ondergrond bestaat zeer waarschijnlijk uit een 
rivierinversierug (DLO-Staring Centrum / Rijks Geologische Dienst 1994). Dit is een voormalige zijtak 
van de Oude Rijn die door de klink van de omliggende kleiige en venige afzettingen als rug in het 
landschap is komen te liggen. Van de Oude Rijn is bekend dat zowel ten noorden als ten zuiden van 
de huidige loop een zijtak heeft gestroomd. Deze zijtakken zijn eerder inactief geworden dan de 
hoofdstroom, waarschijnlijk al voor de Romeinse Tijd. 

Door verschillen in de mate van inklinking tussen het veen en klei (klei en vooral veen kunnen zeer 
sterk inklinken) in het komgebied en het zand van de stroomgordels vormen de zandige 
rivierbeddingen en hun oeverwallen ruggen in het landschap. Deze hogere zones in het landschap 
overstromen minder snel en zijn daardoor meer geschikt voor bewoning. Daarnaast is de textuur van 

Figuur 3. Blokdiagram van de afzettingen van meanderende rivieren en gerelateerde organische 
afzettingen in het Nederlandse rivierengebied. De rivier stroomt naar links 
(Berendsen/Stouthamer 2001). 
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de zandige kleien van de oeverwallen beter geschikt voor akkerbouw en fruitteelt dan de zware kleien 
en het veen van de komgebieden. 

2.2.3. Bodem 

Op de bodemkaart staat het plangebied aangegeven als een kalkarme poldervaaggrond (Stichting 
voor Bodemkartering 1982). Een poldervaaggrond heeft een grijze, roestig gevlekte ondergrond die 
niet slap is en een humusarme bovengrond (De Bakker 1966). Het plangebied is volgens de 
bodemkaart mogelijk afgegraven, zoals grote delen ten zuiden en oosten van het plangebied. Er zijn 
hier echter geen gegevens van bekend (www.bodemloket.nl). Op het AHN heeft het plangebied een 
gemiddelde maaiveldhoogte van -0,2 m NAP. De maaiveldhoogte varieert tussen de circa -0,5 en de 
0,36 m NAP. Er is geen geleidelijke verhoging of verlaging van het maaiveld merkbaar in een richting. 
Deze vrij willekeurige hoogteverschillen zijn mogelijk te verklaren door de onnauwkeurigheid van het 
AHN, de aanwezige begroeiing en de aanleg van de huidige gebouwen waar mogelijk het maaiveld 
op is aangepast.  

Het plangebied heeft grondwatertrap III, wat inhoudt dat het grondwater in de winter staat op een 
diepte van maximaal 40 cm –mv en in de zomer tussen 80 en 120 cm –mv. 

2.3. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Het plangebied staat op de gemeentelijke verwachtingskaart van Leiderdorp aangegeven als een 
gebied met een middelhoge trefkans voor archeologische waarden.  

Binnen het plangebied zijn geen terreinen aanwezig die op de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) als waardevol staan aangegeven. Ook zijn er geen waarnemingen en vondsten gemeld en 
geen eerdere onderzoeken uitgevoerd. In het plangebied zijn geen ondergrondse bouwhistorische 
waarden bekend (www.kich.nl). Het plangebied is gelegen op de stroomrug van de Oude Rijn. In en 
rondom deze stroomrug zijn enkele archeologische resten gemeld in ARCHIS (Bijlage 2).  

Circa 450 m ten westen van het plangebied ligt een terrein van zeer hoge archeologische waarde 
(“het Samsonveld”, monument 10678; Bijlage 2). Binnen dit archeologisch monument zijn 
verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd door middel van boringen, proefsleuven en 
opgravingen (Onderzoeksmelding 3023, 5556, 5557, 5558, 6473, 7488, 9261 en 19178; Kempen 
1999, Holthausen 2003, Wagner/de Koning 2008). Uit deze onderzoeken blijkt dat hier resten van 
bewoning voorkomen uit de Romeinse tijd tot en met de Vroege Middeleeuwen en bewoningssporen 
uit de Late Middeleeuwen B tot en met de Nieuwe tijd B (waarnemingen 17283 en 24100). Verder zijn 
in de Munnikenpolder, 500 meter ten zuidoosten van het plangebied, bewoningssporen uit de IJzertijd 
en Romeinse tijd aangetroffen (AMK-terrein 15373). Ook op een terrein circa 100 m ten zuidoosten 
van het plangebied zijn bewoningssporen aangetroffen uit de Romeinse Tijd (AMK-terrein 15375).  

In een straal van circa 500 m rondom het plangebied zijn nog verschillende andere archeologische 
onderzoeken uitgevoerd. Bij onderzoeken met boringen en proefsleuven zijn veel vondsten 
aangetroffen uit de Romeinse tijd tot en met de Nieuwe tijd (onderzoeksmelding 6880, 6881, 12907, 
12908; waarnemingen 405873, 405875, 405877, 405879, 405881, 405903, Bijlage 3). Ongeveer 400 
m ten zuidwesten van het plangebied is op grond van de resultaten van een booronderzoek 
voorgesteld om alle bodemverstorende activiteiten archeologisch te begeleiden (onderzoeksmelding 
5559, 7486; Holthausen 2003). Bij deze begeleiding zijn verschillende resten aangetroffen die wijzen 
op de aanwezigheid van bewoning vanaf de Romeinse Tijd. 

Het aantreffen van een groot aantal archeologische resten uit de Romeinse Tijd is niet verwonderlijk. 
Leiderdorp is gelegen ten noorden van de limes, de grens van het Romeinse Rijk, die in Nederland 

werd gevormd door de Rijn. Langs deze grens zijn diverse forten gevormd op de linkeroever, binnen 
het rijk. Op de rechteroever, waar ook het plangebied is gelegen, zijn echter ook talrijke resten uit de 
Romeinse Tijd bekend, het betreft daarbij vaak resten van de inheemse bevolking. 

De resten uit de Romeinse Tijd kunnen met name worden geplaatst in elkaars verlengde, grofweg 
parallel aan de (voormalige zijtak van de) Oude Rijn tot aan de A4, ten oosten van het plangebied.  
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2.4. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Op historisch kaartmateriaal vanaf het begin van de 19
de

 eeuw is er geen bebouwing bekend in het 
plangebied tot de huidige inrichting van het plangebied in de jaren ’80 van de 20

ste
 eeuw. Voor de 

aanleg van de gebouwen en de leidingen is de ondergrond deels verstoord.  

2.5. Gespecificeerd verwachtingsmodel 

Het plangebied ligt op een rivierinversierug, een relatief hoog deel in het landschap. Door het 
inklinken van het veen in de lagere nattere delen, is dit hoogteverschil alleen maar benadrukt. De 
stroomrug en destijds de oeverwal waren gunstig voor menselijke activiteiten en bewoning omdat 
deze droger is en een vastere ondergrond heeft. Op basis van aangetroffen resten in de omgeving 
van het plangebied kan worden geconcludeerd dat er met name resten uit de IJzertijd, Romeinse Tijd 
en Vroege Middeleeuwen mogen worden verwacht, met name in relatie tot een voormalige zijtak van 
de Oude Rijn. Het plangebied ligt namelijk in het verlengde van een reeks van aangetroffen resten 
(Figuur 4). Resten van de zijtak van de Oude Rijn zijn echter ten westen van de A4, die ten 
zuidoosten van het plangebied loopt, niet aangetroffen. Het plangebied ligt tevens ten westen van de 
A4 en daarom kan niet met zekerheid worden achterhaald hoe het verloop van de zijtak van de Rijn 
was. 

 

       PLANGEBIED 

     VERWACHTE  
LOOP VAN DE 
OEVERWAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook zijn er diverse bewoningssporen vanaf de Late Middeleeuwen B aangetroffen in de omgeving 
van het plangebied. Deze zullen meer georiënteerd zijn op de zandige en kleiige afzettingen van de 
Oude Rijn die een gunstigere ondergrond vormden voor stenen bouw dan specifiek op een oude loop 
van de Oude Rijn voor de watervoorziening. Omdat het plangebied op de bodemkaart behoort tot een 
gebied met afgravingen is het mogelijk dat voor kleiwinning, met name voor de baksteenindustrie in 
de Late Middeleeuwen, het gebied is afgegraven. Deze afgravingen kunnen plaatselijk, maar ook 

Figuur 4. Uitsnede van de Archiskaart. De interpretatie is afgeleid van de ligging van de AMK-
terreinen en waarnemingen (bron: Archis II). 
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grootschalig zijn. Het is niet bekend of dit in het plangebied plaats heeft gevonden. Indien het 
plangebied is afgegraven, komt de verwachting voor alle resten tot de Late Middeleeuwen of Nieuwe 
Tijd te vervallen.  

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen en om te controleren in hoeverre 
de bodemopbouw in het plangebied nog intact is, is er een Inventariserend Veldonderzoek, 
verkennende fase, uitgevoerd. 
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 
Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is 
gebleven en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, 
voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het veldonderzoek 
bestond uitsluitend uit een booronderzoek. Vanwege de bebouwing en begroeiing was het niet 
mogelijk een veldkartering uit te voeren. 

3.2. Werkwijze 

In het plangebied aan de Simon Smitweg zijn 22 boringen gezet (Bijlagen 3 en 4) waarvan 20 met 
een diepte van 2,0 m –mv en 2 met een diepte van 4,0 m -mv. Deze boringen zijn gelijkmatig 
verdeeld over het plangebied. Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 12 
cm. Het veldonderzoek is uitgevoerd door dr. A.W.E. Wilbers (senior prospector) en drs. A.M.H.C. 
Koekkelkoren (archeoloog). 

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma TerraIndex van I.T. Works. De 
locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten vanuit de bebouwing. De hoogtes van de 
boringen (z-waarden) zijn bepaald aan de hand van het Actueel Hoogtebestand van Nederland. De 
opgeboorde monsters zijn door middel van verbrokkelen in het veld onderzocht op de aanwezigheid 
van archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen, vuursteen, huttenleem en bot.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie en geologie 

De bodemopbouw in het plangebied kan worden ingedeeld in drie pakketten die echter niet in alle 
boringen aanwezig zijn.  

Het onderste pakket, pakket 1, bestaat uit klei die zwak zandig of matig silthoudend is. De klei wordt 
naar onderen toe geleidelijk slapper. In de boringen 3, 4, 5, 6, 10, 14, 19, 20 en 21 zijn de onderste 
lagen matig humeus met plantenresten. In de overige boringen zijn ook plantenresten aangetroffen, 
vaak vanaf 1 tot 1,5 m –mv. Hierbij gaat het vaak slechts om losse resten, vaak van wortels of om 
vlekken die duiden op verrotte plantenresten. De klei wordt naar boven vaak iets vaster en siltiger en 
blauwgrijs van kleur.  

Dit kleipakket wordt bedekt door pakket 2, de bouwvoor voorafgaand aan de bouw van de huidige 
bebouwing in de jaren ’80 van de 20

ste
 eeuw. Deze is nog herkenbaar aangetroffen in boringen 13 en 

17 op een diepte van 1,3 tot 1,8 m –mv. In de boringen 9-11, 14, 15, 18, 19 en 21 is een omgewerkte 
laag aangetroffen op een diepte van gemiddeld 0,8 tot 1,4 m –mv. Dit is mogelijk de oude bouwvoor 
die is omgewerkt met het bovenliggende pakket 3. 

Pakket 3 is een ophooglaag. Dit pakket is opgebracht voor de aanleg van de huidige bebouwing. Het 
is gemiddeld één meter dik (Bijlage 8). In het pakket zijn in enkele boringen resten aangetroffen van 
een drainagelaag (roest en puimsteeninclusies) van circa 10 cm dikte. Pakket 3 bestaat uit geroerde 
lagen, waarin klei- en zandbrokken aanwezig zijn en fragmenten baksteen en aardewerk.  

3.3.2. Bodemopbouw 

De bodemopbouw in het plangebied bestaat uit een circa één meter hoge ophogingslaag waaronder 
alleen nog bij boringen 13 en 17 een oorspronkelijke bouwvoor aanwezig is. In de overige boringen is 
de oorspronkelijke bouwvoor verdwenen of omgewerkt in de bovenliggende laag. Onder de 
oorspronkelijke bouwvoor is geen bodemvorming te herkennen. Dit is waarschijnlijk vanwege de 
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relatief jonge gronden en het kalkrijke en fijn materiaal, waardoor de bodemvorming een zeer 
langdurig proces is.  

3.3.3. Archeologische indicatoren 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen in de opgeboorde monsters.  

3.4. Interpretatie 

De kleiige afzettingen in de ondergrond van het plangebied wijzen op regelmatige overstromingen. De 
onderste en dus oudste afzettingen zijn slapper, wat inhoudt dat het plangebied destijds verder van 
het water was gelegen. Dit zijn daarom komafzettingen, sedimenten die onder zeer rustige 
omstandigheden werden afgezet. De plantenresten en het humusgehalte geven aan dat het een oud 
oppervlak was, waar planten wel konden groeien, maar niet vergaan omdat ze regelmatig onder 
water stonden. Deze komafzettingen zijn afkomstig van (een zijtak van) de Oude Rijn. Deze 
omstandigheden waren niet ideaal voor menselijke bewoning en bijhorende activiteiten. 

De stevigere en zwaardere kleiafzettingen die naar boven toe aanwezig zijn, duiden op 
omstandigheden waar de bron dichter bij het plangebied is gelegen. Niet in elke boring is deze 
opbouw echter te herkennen en volgt soms een andere volgorde van de zandigere of siltigere 
afzettingen, hoewel onderin altijd slap is. Dit kan wijzen op plaatselijk wisselende omstandigheden die 
binnen een gebied dat zo beperkt is in omvang als het plangebied. Dit duidt mogelijk op een 
crevasse: een uitbraak van de Oude Rijn. Deze crevasse is vanuit de Oude Rijn naar het noorden 
uitgezet en heeft daar diverse vertakkingen gehad. Hierdoor ontstond er een soort kweldersituatie in 
het plangebied, waarbij er door de getijdenwerking overstromingen plaatsvonden. De bewoning zal 
zijn gesitueerd langs de loop van de Oude Rijn, op de hogere en drogere oeverwallen  

De bouwvoor in het plangebied is ontstaan sinds de ontginning van het plangebied. Hierbij is het 
gebied ontwaterd en werd het bruikbaar voor landbouw en bewoning. De humeuze bouwvoor wijst op 
het gebruik van het gebied voor de landbouw (weiland/akker). Dit zal hebben plaatsgevonden in de 
Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd. Er zijn geen resten aangetroffen die wijzen op afgravingen van de 
klei, zoals mogelijk was volgens de bodemkaart. Dit is mogelijk te wijten aan de variërende kwaliteit 
van de klei in zandgehalte, waardoor afgravingen voor de baksteenindustrie niet rendabel waren in 
het plangebied.   

De ophogingslaag is waarschijnlijk geplaatst voor de bouw van de huidige bebouwing. Het maaiveld 
was al verstevigd door de bouwvoor, maar niet voldoende voor bebouwing. Er is daarom een pakket 
van circa 1 m dikte opgebracht. Tijdens het veldwerk is gebleken dat grote delen van het maaiveld 
echter nog zeer drassig waren. Dit geeft een indicatie van de natte omstandigheden vóór de 
ophoging, waarbij menselijke vestiging en (intensief) gebruik van het plangebied niet mogelijk waren. 
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4. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van Van Egmond Totaal Achitectuur zijn in augustus 2011 een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in 
verband met de geplande (her)ontwikkeling van het plangebied aan de Simon Smitweg 7 in 
Leiderdorp, gemeente Leiderdorp.  

Op basis van het bureau- en veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied is ontstaan 
onder natte omstandigheden. Hierdoor waren bewoning en diverse activiteiten niet goed mogelijk. De 
bewoning zal zich met name hebben geconcentreerd op de oeverwal van de Oude Rijn, maar deze is 
niet aangetroffen in het plangebied.  

4.1. Beantwoording vraagstelling 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied ligt in de kom van de Oude Rijn waarover later een kwelder is gevormd. 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

Het oude maaiveld is in twee boringen nog onverstoord aangetroffen. Hier heeft geen bodemvorming 
plaatsgevonden. In acht andere boringen is de bouwvoor verstoord. In alle boringen is de bodem 
bedekt door een ophooglaag van gemiddeld 1 m dikte. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte 
ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

Het is mogelijk om archeologische resten aan te treffen in de intacte bouwvoor. Deze bevindt zich in 
boring 13 op een diepte van 1,4 tot 1,5 m –mv (-1,3 tot -1,4 m NAP) en in boring 17 op 1,3 tot 1,8 m –
mv (circa 0,97 tot -1,47 m NAP). In de overige boringen is deze laag niet (meer) aanwezig of 
verstoord. In de onderliggende sedimenten worden geen archeologische resten verwacht tot een 
diepte van 4,0 m –mv. Op de bouwvoor is een pakket opgebracht bij de bouw van de huidige campus, 
waarbij er in en op dit pakket geen archeologische resten in situ aanwezig zijn. 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

De verwachting was om archeologische resten aan te treffen uit de IJzertijd tot Vroege Middeleeuwen 
langs de loop van de Oude Rijn en vanaf de Late Middeleeuwen op de hogere en drogere delen van 
het landschap. Omdat er geen oever van de Oude Rijn is aangetroffen maar een gebied met 
komafzettingen en daarover een kwelder, komt de verwachting voor resten tot de Vroege 
Middeleeuwen te vervallen. Vanaf de Late Middeleeuwen, toen het gebied werd droog gelegd, was 
het gebied rondom het plangebied niet bebouwd, maar in gebruik voor de landbouw en met name als 
weiland, waarop de ophogingslaag is aangebracht. De verwachting voor resten vanaf de Late 
Middeleeuwen wordt daarmee laag. 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen in het plangebied. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Naar verwachting wordt door de geplande werkzaamheden geen archeologisch niveau bedreigd.  
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4.2. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied een intact niveau aanwezig is in de vorm 
van de bouwvoor op een diepte van circa 1,3 m NAP. Deze is slechts in twee boringen aangetroffen. 
In de overige boringen is deze laag verstoord. Het niveau is naar verwachting gebruikt voor 
landbouw, maar niet voor bewoning. De kans op het aantreffen van resten uit de Late Middeleeuwen 
en Nieuwe Tijd in deze laag is daarmee laag. Op basis van de resultaten van het inventariserend 
veldonderzoek wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te laten voeren.  

NB. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in 
dit geval de Gemeente Leiderdorp. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan 
worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

4.3. Betrouwbaarheid  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 
kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien 
archeologische waarden worden aangetroffen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij 
de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld dienen te worden. Dit kan door het 
invullen van het vondstmeldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met het Archismeldpunt 
(archismeldpunt@cultureelerfgoed.nl). 
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Lijst van afkortingen en begrippen  

Afkortingen 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
BP  Before Present (Present = 1950) 
CHS  Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
GPS  Global Positioning System 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
Verklarende woordenlijst 
antropogeen  door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt 
Edelmanboor  een handboor voor bodemonderzoek 
horizont  kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 

de bodem 
in situ in de oorspronkelijke context, onverstoord 
leem samenstelling van meer dan 50% silt, minder dan 50% zand en minder dan 

25% klei 
meanderende rivier rivier bestaande uit één kronkelende riviergeul 
oeverwal ophoging van zandige sedimenten langs een riviergeul, afgezet bij hoogwater 
rivierkom  laaggelegen vlakte achter een oeverwal 
silt   zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
stroomgordel het geheel van afzettingen (stroombed en oeverwal) van een rivier 
stroomrug  oude riviergeul die zodanig is opgehoogd met zandige afzettingen dat de 

rivier een nieuwe loop heeft gekregen; blijven door inklinking van de 
komgebieden als een rij in het landschap liggen 

vaaggrond  grond zonder duidelijke tekenen van bodemvorming 
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gras

-117
(5)

Klei, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, 
grijs, baksteen rond 
1m kalkloos

-147

(30)

Klei, zwak siltig, 
donkergrijs, kalkloos

-177

(30)

Klei, zwak siltig, zwak 
humeus, resten 
planten, bruingrijs, 
slapper naar beneden 
kalkloos

-247

(70)

Boring: 11
X: 96904

Y: 463292

Hoogte (m NAP): -0,29

0

50

100

150

-29

Klei, matig zandig, 
matig humeus, sterk 
kalkhoudend, 
donkerbruin

-39
(10)

Klei, matig zandig, 
zwak humeus, sporen 
baksteen, sterk 
kalkhoudend, bruin

-89

(50)

Klei, sterk zandig, 
zwak roesthoudend, 
zwak plastichoudend, 
sterk kalkhoudend, 
bruingrijs, plastic rond 
130cm gestuit op170cm

-199

(110)

Boring: 12
X: 96925

Y: 463317

Hoogte (m NAP): 0,21

0

50

100

150

200

gazon21

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
sporen puin, sterk 
kalkhoudend, 
donkerbruin, bouwvoor-19

(40)

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen schelpen, 
zwak roesthoudend, 
sterk kalkhoudend, 
grijsbeige

-39

(20)

Klei, sterk zandig, 
sporen schelpen, 
sporen aardewerk, 
sterk kalkhoudend, 
grijs, baksteen spikkels

-119

(80)

Klei, matig siltig, 
donkergrijs, kalkloos

-129
(10)

Klei, zwak zandig, 
sterk kalkhoudend, grijs

-159

(30)

Klei, sterk zandig, 
brokken veen, sterk 
kalkhoudend, 
donkergrijs, groene 
vlekken

-179

(20)



Bijlage 4: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13
X: 96957

Y: 463324

Hoogte (m NAP): 0,1

0

50

100

150

200

10

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, sterk 
kalkhoudend, 
donkerbruin, bouwvoor

-5

(15)

Klei, sterk zandig, 
zwak schelphoudend, 
zwak roesthoudend, 
sterk kalkhoudend, 
bruin-50

(45)

Klei, matig zandig, 
sterk roesthoudend, 
sterk kalkhoudend, 
roodbruin

-60
(10)

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, bruingrijs

-65
(5)

Klei, zwak zandig, 
zwak schelphoudend, 
grijs, kalkloos 

-80

(15)

Klei, zwak zandig, 
zwak humeus, sporen 
baksteen, donkergrijs, 
kalkloos

-90
(10)

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, 
blauwgrijs, knaloranje 
baksteenspikkels 
kalkloos

-130

(40)

Klei, zwak siltig, zwak 
humeus, donker 
grijsbruin, kalkloos

-140
(10)

Klei, zwak zandig, 
sporen roest, 
grijsbruin, kalkrijk 
vanaf 150cm 

-180

(40)

Volledig hout, sterk 
kalkhoudend

-185
(5)

Klei, zwak zandig, 
resten planten, sterk 
kalkhoudend, grijs

-190
(5)

Boring: 14
X: 96976

Y: 463344

Hoogte (m NAP): -0,07

0

50

100

150

200

-7

Zand, matig fijn, kleiïg, 
matig humeus, matig 
wortelhoudend, sterk 
kalkhoudend, 
donkerbruin-42

(35)

Zand, matig grof, 
kleiïg, zwak 
grindhoudend, zwak 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, bruingrijs

-52
(10)

Klei, sterk zandig, 
zwak roesthoudend, 
brokken zand, zwak 
aardewerkhoudend, 
sterk kalkhoudend, 
grijsbruin, rood plat 
aardewerk en knots op 
onderste grens

-67

(15)

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, 
donker grijszwart, 
donkere vlekken van 
plantresten kalkloos

-77
(10)

Klei, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, 
donkergrijs, 
oranjerode 
baksteenspikkels 
donkere vlekken van 
plantresten kalkloos

-107

(30)

Klei, zwak siltig, 
blauwgrijs, vlekken 
van plantresten 
kalkloos

-152

(45)

Klei, zwak siltig, zwak 
humeus, donker 
bruingrijs, donkere 
vlekken van 
plantresten kalkloos

-207

(55)

Boring: 15
X: 97000

Y: 463361

Hoogte (m NAP): -0,01

0

50

100

150

200

-1

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, zwak 
roesthoudend, zwak 
baksteenhoudend, 
sterk kalkhoudend, 
bruin, geroerd

-91

(90)

Klei, zwak zandig, 
zwak humeus, sterk 
kalkhoudend, donker 
bruingrijs

-106

(15)

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen 
baksteen, grijsbruin, 
kalkloos

-131

(25)

Klei, matig siltig, 
sporen baksteen, 
grijsbruin, kalkloos

-141
(10)

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, 
blauwgrijs, kalkloos

-201

(60)

Boring: 16
X: 96899

Y: 463333

Hoogte (m NAP): 0,15

0

50

100

150

200

15

Zand, matig fijn, kleiïg, 
matig humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
zwak roesthoudend, 
brokken klei, sterk 
kalkhoudend, bruin

-55

(70)

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs

-58(3)

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, brokken klei, 
matig roesthoudend, 
zwak schelphoudend, 
sterk kalkhoudend, 
bruin

-75

(17)

Klei, zwak siltig, 
sporen baksteen, 
donkergrijs, donkere 
vlekken van 
plantresten kalkloos 

-80
(5)

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, 
bruingrijs, kalkloos

-115

(35)

Zand, matig fijn, matig 
siltig, donkergrijs, 
kalkloos

-125
(10)

Klei, zwak siltig, grijs, 
kalkloos

-145

(20)

Klei, zwak siltig, resten 
planten, bruingrijs, 
kalkloos

-185

(40)



Bijlage 4: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 17
X: 96921

Y: 463353

Hoogte (m NAP): 0,33
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150

200

gazon33

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, 
sterk kalkhoudend, 
bruin

-12

(45)

Klei, sterk zandig, 
zwak roesthoudend, 
sporen baksteen, 
sporen puin, sterk 
kalkhoudend, grijsbruin

-67

(55)

Klei, sterk zandig, 
sporen aardewerk, 
sterk kalkhoudend, 
grijs, baksteen spikkels

-87

(20)

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, sterk 
kalkhoudend, grijs

-97
(10)

Klei, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, lichtgrijs, 
humusbrokjes 
wortelgangen-147

(50)

Klei, matig siltig, matig 
houthoudend, grijs, 
kalkloos els-167

(20)

Boring: 18
X: 96948

Y: 463356

Hoogte (m NAP): 0,03

0

50

100

150

200

3

Zand, matig fijn, kleiïg, 
matig humeus, 
donkerbruin, kalkloos-17

(20)

Klei, sterk zandig, 
zwak 
aardewerkhoudend, 
sporen baksteen, sterk 
kalkhoudend, bruin, 
wit indus aw

-47

(30)

Zand, matig fijn, kleiïg, 
zwak schelphoudend, 
zwak roesthoudend, 
sterk kalkhoudend, 
grijsbruin

-57
(10)

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, 
zwak roesthoudend, 
sterk kalkhoudend, 
bruin

-107

(50)

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, grijs, 
kalkloos

-117
(10)

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, kalkloos

-127
(10)

Klei, sterk zandig, 
grijs, kalkloos

-137
(10)

Klei, zwak siltig, 
blauwgrijs, vlekken 
van plantresten 
kalkloos

-157

(20)

Klei, zwak siltig, resten 
planten, bruingrijs, 
kalkloos

-187

(30)

Klei, zwak siltig, resten 
planten, grijs, meer 
plantenresten dan 
erboven kalkloos

-197
(10)

Boring: 19
X: 96966

Y: 463381

Hoogte (m NAP): 0,25

0

50

100

150

200

25

Klei, sterk zandig, 
zwak humeus, sterk 
kalkhoudend, bruin, 
modern bouwpuin

-30

(55)

Klei, matig zandig, 
zwak schelphoudend, 
zwak roesthoudend, 
sterk kalkhoudend, 
bruin, roestlaagje op 
ondergrens

-55

(25)

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, 
donkergrijs

-65
(10)

Klei, zwak zandig, 
zwak schelphoudend, 
sporen baksteen, 
donkergrijs, kalkloos

-75
(10)

Klei, zwak zandig, 
sterk kalkhoudend, 
donker grijsbruin

-85
(10)

Klei, zwak siltig, 
sporen roest, 
blauwgrijs, vlekken 
van plantresten 
kalkloos

-120

(35)

Klei, zwak siltig, resten 
planten, grijsbruin, 
beetje groenige kleur 
kalkloos

-155

(35)

Klei, zwak siltig, zwak 
humeus, resten 
planten, grijsbruin, 
kalkloos

-175

(20)

Boring: 20
X: 96877

Y: 463338

Hoogte (m NAP): -0,03

0

50

100

150

200

-3

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
sporen wortels, zwak 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, bruin, 
bouwvoor

-23

(20)

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
sporen wortels, 
brokken klei, sterk 
kalkhoudend, bruin

-58

(35)

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
roesthoudend, zwak 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs

-73

(15)

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, 
zwak roesthoudend, 
bruin, kalkloos

-103

(30)

Klei, zwak siltig, 
sporen planten, 
blauwgrijs, kalkloos

-143

(40)

Klei, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
planten, bruingrijs, 
kalkloos

-183

(40)

Klei, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
planten, brokken hout, 
bruingrijs, kalkloos

-203

(20)



Bijlage 4: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 21
X: 96896

Y: 463310

Hoogte (m NAP): 0,05

0

50

100

150

200

5

Zand, uiterst fijn, 
kleiïg, matig humeus, 
zwak 
baksteenhoudend, 
zwak wortelhoudend, 
sterk kalkhoudend, 
donkerbruin, bouwvoor

-15

(20)

Klei, sterk zandig, 
zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
zwak wortelhoudend, 
sterk kalkhoudend, 
grijsbruin

-40

(25)

Zand, matig fijn, kleiïg, 
zwak schelphoudend, 
zwak roesthoudend, 
sterk kalkhoudend, 
bruingrijs

-55

(15)

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, sterk 
roesthoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs

-75

(20)

Klei, zwak zandig, 
zwak roesthoudend, 
blauwgrijs, vlekken 
van plantresten 
kalkloos

-110

(35)

Klei, zwak zandig, 
grijs, vlekken van 
plantresten kalkloos

-145

(35)

Klei, zwak zandig, 
sterk kalkhoudend, 
grijs, vlekken van 
plantresten

-175

(30)

Klei, zwak zandig, 
zwak humeus, sporen 
schelpen, sterk 
kalkhoudend, 
bruingrijs, vlekken van 
plantresten

-195

(20)

Boring: 22
X: 97007

Y: 463372

Hoogte (m NAP): 0,09

0

50

100

150

200

9

Klei, matig zandig, 
zwak roesthoudend, 
donkerbruin

-21

(30)

Klei, matig zandig, 
brokken klei, zwak 
roesthoudend, zwak 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, bruin

-91

(70)

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, 
zwak schelphoudend, 
sterk kalkhoudend, 
donker bruingrijs

-121

(30)

Klei, matig siltig, 
bruingrijs, kalkloos

-171

(50)

Zand, zeer fijn, zwak 
siltig, zwak 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, bruingrijs

-191

(20)



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 
Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 
Zeer fijn 105-150 µm 
Matig fijn 150-210 µm 
Matig grof 210-300 µm 
Zeer grof 300-420 µm 
Uiterst grof 420-2000 µm 
 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 
FFC Fosfaatconcreties 
FOV Fosfaatvlekken 
MNC Mangaanconcreties 
ROV Roestvlekken 
VIV Vivianiet 
VKZ Verkiezeling 
ZAV Zandverkittingen 
 
Bodemkundige interpretaties 
Code Bodemkundige 

interpretaties 

BOD Bodem 
BOV Bouwvoor 
ESG Esgrond 
GLE Gleyhorizont 
HIN Humusinspoeling 
INH Inspoelingshorizont 
KAT Katteklei 
KBR Klei, brokkelig 
LOO Loodzand 
MOE Moedermateriaal 
OMG Omgewerkte grond 
OPG Opgebrachte grond 
OXR Oxidatie-reductiegrens 
POD Podzol 
RYP Gerijpt 
TKL Top kalkloos 
TRP Terpaarde 
UIT Uitspoelingshorizont 
VEN Vegetatieniveau 
VNG Gelaagd vegetatieniveau 
VRG Vergraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 
Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 
BHAC AC-horizont Overgangshorizont 
BHAE AE-horizont Overgangshorizont 
BHB B-horizont Inspoelingshorizont 
BHBC BH-horizont Overgangshorizont 
BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 
BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 
BHEB EB-horizont Overgangshorizont 
BHO O-horizont Strooisellaag 
BHR R-horizont Vast gesteente 
 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 
Afkorting Afmeting 

overgangszone 
Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 
Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 
CA2 Kalkarm 
CA3 kalkrijk 
 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 
BST Baksteen 
GLS Glas 
HKB Houtskoolbrokken 
HKS Houtskoolspikkels 
MXX Metaal 
OXBO Onverbrand bot 
OXBV Verbrand bot 
SGK Gebroken kwarts 
SLA Slakken/sintels 
SVU Vuursteen 
SXX Natuursteen 
VKL Verbrande klei 
VSR Visresten 
 



 

   

Bijlage 5: Periodentabel
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Datum : 15 september 2015 

Ons kenmerk : 1505H255/DBI/rap2.1 

Betreft : Resultaten actualisering flora- en faunaonderzoek 2012, Simon 

  Smitweg te Leiderdorp 

 

 

 

Geachte heer Van Beijeren, 

 

Hierbij ontvangt u per briefrapportage de bevindingen van de door ons uitgevoerde actualisering 

van het flora- en faunaonderzoek aan de Simon Smitweg te Leiderdorp, in het kader van de 

Flora- en faunawet. Het eerder genoemde flora en faunaonderzoek is uitgevoerd in 2012 

(kenmerk: 1112D896/COB/rap1). Naar aanleiding van dit onderzoek heeft in dezelfde periode 

aanvullend onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen plaatsgevonden. Gegevens met 

betrekking tot beschermde soorten worden tot circa 3 jaar oud als voldoende actueel 

beschouwd. Omdat de gegevens van het eerder genoemde flora- en faunaonderzoek dateren 

uit 2012, is een actualisering noodzakelijk.  

 

Het plangebied van het voormalige Cardea complex is in 2012 ontdaan van vrijwel alle 

bebouwing. Alleen in de noordwesthoek is nog een klein complex tijdelijk gehandhaafd. Het 

zuidwestelijk deel is inmiddels heringericht met een kinderdagverblijf omringd door parkeer- en 

speelruimte. Het overige terreingedeelte is na de sloop van de gebouwen als braakliggende 

grond achter gebleven. Het plangebied is door ons opnieuw onderzocht en beoordeeld op de 

aanwezigheid van en betekenis voor door de Flora- en faunawet beschermde plant- en 

diersoorten. 

 

Deze actualiserende briefrapportage beperkt zich tot een bespreking van bevindingen uit de 

gerichte voortoets en het op 30 juni 2015 uitgevoerde veldbezoek. Afsluitend word een 

geactualiseerd advies uitgebracht. Voor een gedetailleerde bespreking van het plangebied en 

de resultaten van het eerder uitgevoerde flora en faunaonderzoek verwijs ik verwezen naar de 

bovengenoemde rapportage uit 2012.  

 

Plangebied  

Het plangebied (figuur 1) is gesitueerd nabij de rijksweg A4 en wordt aan drie zijden omringd 

door bebouwing. Op de directe grens van het plangebied aan de noord- en zuidoost zijde 

bevind zich een houtwal met hooggaande bomen. De omliggende groenstructuren blijven 

behouden. 

 

Thunnissen Bouw Boskoop bv 

De heer R. van Beijeren 

Postbus 71 

2100 AB  Heemstede 
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Figuur 1. Situering  plangebied (rood omcirkeld). (bron: Google Earth) 

 

 Figuur 2. Impressie voorgenomen ontwikkeling  
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Werkwijze 

Het flora- en faunaonderzoek bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds is een bronnen- en 

literatuurstudie uitgevoerd. Dit omvat een beknopte bureaustudie, waarbij geregistreerde 

waarnemingen (waarneming.nl) op en om het plangebied over de periode 2012 tot 2015 zijn 

bestudeerd.  

 

Tevens is een biotooptoets uitgevoerd. Dit betreft een veldbezoek met als doel een inschatting 

te maken van de ecologische kwaliteiten van het plangebied. Op het moment dat een 

biotooptoets wordt uitgevoerd, zijn niet alle soorten zichtbaar aanwezig. Diersoorten zijn 

bijvoorbeeld alleen nachtactief of in een bepaalde periode van het jaar afwezig. Daarom zijn de 

eisen die soorten/soortgroepen aan hun leefomgeving stellen met betrekking tot vaste rust- en 

verblijfplaatsen, voedselgebieden en migratierouten vergeleken en getoetst met de situatie in 

het veld. Voor planten is gelet op de vegetatiestructuur en abiotische omstandigheden van de 

groeiplaats.  

 

Op deze manier is ook het belang van het plangebied beoordeeld voor flora en fauna die niet 

zijn waargenomen gedurende de biotooptoets, maar desondanks toch mogelijk kunnen 

voorkomen ter plaatse van het plangebied.  

 

Onderzoeksresultaten 

De resultaten van zowel de literatuurstudie als de biotooptoets worden hieronder weergegeven.  

 

Bronnen- en literatuuronderzoek 

In het eerdere onderzoek uit 2012 zijn enkele beschermde grondgebonden zoogdiersoorten 

waaronder: Egel, Bosmuis, Wezel en Bunzing vastgesteld. Geschikt leefgebied voor deze 

soorten concentreert zich met name op de houtwal rondom het terrein en de groenstructuren op 

het voormalige parkeerterrein aan de noordwest zijde. Tevens zijn een drietal vleermuissoorten 

(Gewone dwergvleermuis, Meervleermuis en Watervleermuis) vastgesteld in dit literatuur 

onderzoek. 
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Voor ander soortgroepen waaronder vogels, vissen, amfibieën en ongewervelde. Zijn de 

omstandigheden met het afbreken van het voormalige Cardea complex veranderd. Voor soorten 

als de Gewone dwergvleermuis, Meervleermuis, maar ook Huismus en Gierzwaluw zijn 

geschikte verblijfsplaatsen met het verdwijnen van de bebouwing nauwelijks meer aanwezig. 

Het braakliggende terrein biedt daarentegen biotoop voor pionierssoorten als Scholekster en 

Rugstreeppad. De biotoop toets zal moeten aantonen of deze soorten zich op de locatie 

gevestigd hebben.  

   

Uit het beknopte bronnen en literatuuronderzoek zijn voor de periode 2012 – 2015 geen nieuwe 

waarnemingen van beschermde soorten naar voren gekomen. 

 

Biotooptoets 

De biotooptoets is door een ecoloog uitgevoerd op 30 juni 2015, onder gunstige 

weersomstandigheden (droog, matige wind).  

 

Op het terrein, met name in de houtwal aan noord- en zuidoost zijde, zijn tijdens het veldbezoek 

diverse vogelsoorten waaronder Tjiftjaf, Merel, Houtduif, Fazant, Ekster, Heggemus en 

Koolmees vastgesteld. Gedurende de biotooptoets zijn een (oud) spechtennest, een 

Houtduiven nest en een nest van een Zwarte kraai aangetroffen (in een Witte abeel in de 

uiterste noordwesthoek tegen de watergang). Alle nesten waren ten tijde van het veldbezoek 

niet meer in gebruik. Er zijn tijdens het veldbezoek geen zoogdieren, amfibieën of 

ongewervelde aangetroffen. Naar verwachting vormt het lijnvormige element van de houtwal 

aan noord- en zuidoost zijde broed- en/of foerageerbiotoop voor de vastgestelde vogelsoorten. 

Ook voor vleermuizen en grondgebonden zoogdieren vervult deze structuur naar verwachting 

een foerageer en migratiezone. In combinatie met het stadspark kunnen vleermuizen deze 

groenstructuur gebruiken om van de bebouwde naar het buitengebied te vliegen en andersom. 

Het plangebied omvat na de sloop van gebouwen een braakliggende kern gekenmerkt door 

pioniersvegetatie (afbeelding 2). Op de open delen en in de ondergroei van de houtwal zijn bij 

het veldbezoek zijn soorten als Bigge kruid, Klaproos, Witbol, Ridderzuring, Straatgras, Rood 

guichelheid en Bijvoet aangetroffen. 

 

 
Afbeelding 2: Plangebied 
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Betekenis plangebied voor beschermde soorten 

Grondgebonden soorten: In de rapportage uit 2012 zijn de houtwal aan noord- en zuidoost zijde 

en andere groenstructuren binnen het plangebied aangemerkt als leefgebied en corridor voor 

beschermde zoogdiersoorten. 

 

Vleermuizen: Tijdens het veldbezoek is het nog aanwezige gebouw aan de noordwesthoek 

onderzocht. Een gelijktijdig aanwezige medewerker van IDDS Bouw was juist bezig met het 

verwijderen van boeiborden. Deze locaties worden vaak gebruikt door vleermuizen om achter 

weg te kruipen. Inspectie ter plaatse toonde aan dat de boeiborden direct grenzen aan een laag 

folie met daarachter een steenwoldeken. Dit maakt deze plaats ongeschikt voor vleermuizen om 

weg te kruipen (te glad). Het verdere terrein is met het verwijderen van de bebouwing niet 

langer geschikt als verblijfsplaats. De groenstructuren blijven belangrijk foerageer en migratie 

biotoop voor vleermuizen. 

  

Broedvogels: Het plangebied vorm broedgebied van diverse algemeen voorkomende 

vogelsoorten. Het aangetroffen spechten nest is oud gezien de gedeeltelijke vergroeiing van de 

invliegopening met nieuwe schors. Gezien de afmeting van de invliegopening is het nest 

mogelijk van een Grote bonte specht of Groene specht. Uitwerpselen rondom de invliegopening 

indiceert dat het hol dit seizoen is gebruikt door een Spreeuwenpaar.  

 

Amfibieën: In de omgeving van het plangebied zijn uit de literatuur waarnemingen van de 

rugstreeppad bekend. Op het terrein is door de sloop van bebouwing zandige ondergrond braak 

komen te liggen.  Een zandig terrein kan mogelijk geschikt zijn als landhabitat voor 

rugstreeppad mits dit in de buurt van geschikt voorplantingswater gelegen is. Binnen het 

plangebied zijn geen voortplantingswateren aanwezig. De ondergrond is sterk doorlatend en 

ook bij regenval zullen plassen te kort op maaiveld aanwezig zijn. Het water zakt snel weg in de 

bodem waardoor er geen voortplantingswater aanwezig is. De aangrenzende oppervlakte 

wateren zijn beschaduwd en sterk dichtgeslibd waardoor deze niet geschikt zijn als 

voortplantingswater. Tijdens de biotooptoets zijn geen individuen of sporen van 

rugstreeppadden waargenomen. Het gebied vormt dan ook geen betekenis als onderdeel van 

het leefgebied van de rugstreeppad. 

 

Planten: Het plangebied heeft geen betekenis voor beschermde soorten planten, geschikte 

groeiplaatsen ontbreken, of soorten komen niet voor.  

 

Overige soortgroepen: Op basis van de beschikbare verspreidingsgegevens, de ligging van het 

plangebied en het ontbreken van geschikte biotopen, kan het voorkomen van strikter 

beschermde soorten uit de overige soortgroepen worden uitgesloten.  

 

Toetsing aan de natuurwetgeving en voorzorgsmaatregelen 

 

Vleermuizen: De aanwezige groenstructuur is van belang als foerageer en migratiezone voor 

vleermuizen. Zie voor verdere overwegingen de rapportage van 2012.  

 

Broedvogels: De bescherming van vogels is gericht op de aan- of afwezigheid van 

broedgevallen. Omdat voor deze soorten geldt dat het nest eenmalig wordt gebruikt, vallen 

dergelijke nesten alleen tijdens het gebruik ervan door vogels onder de bescherming van artikel 

11 van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig, mits het nest is 

verlaten. Dit geldt voor soorten als Houtduif en Heggemus. Met deze nesten kan eenvoudig 

rekening worden gehouden door de voorgenomen werkzaamheden uit te voeren buiten het 

broedseizoen of in elk geval te starten buiten het broedseizoen. Als richtlijn voor het 

broedseizoen wordt veelal de periode 15 maart - 15 juli aangehouden. Sommige soorten, zoals 

de Houtduif, kunnen echter ook eerder of later in het seizoen tot broeden komen. Om deze 

reden moet de periode maart tot en met september worden aangehouden als broedseizoen.  
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Indien het niet mogelijk is om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren, is een 

controle door een ecoloog nodig om te bepalen of er in gebruik zijnde nesten aanwezig zijn. 

Indien dit het geval is, dan moeten de werkzaamheden rondom de broedlocatie worden 

uitgesteld tot het moment dat het nest vrijwillig is verlaten door de vogels.  

Voor de vogel soorten genoemd in categorie 5 van de vaste nesten geldt dat deze alleen 

jaarrond zijn beschermd als de ecologische omstandigheden dit rechtvaardigen. Het 

aangetroffen spechtenhol lijkt het afgelopen seizoen gebruikt te zijn door een Spreeuwenpaar. 

Omdat gebruik door vogels niet samen gaat met gebruik door vleermuizen kan worden 

uitgesloten dat de holte dienst doet als vleermuizen verblijfplaats. Het Zwarte kraaien nest 

betreft een soort die  algemeen wordt aangetroffen in de het verwijderen van het (oude) nest zal 

geen bedreiging vormen voor de soort.  
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Conclusies 

Dit actualiserende onderzoek geeft geen aanleiding tot vervolg onderzoek of aanpassing van 

het advies uit het in 2012 uitgevoerde flora en faunaonderzoek (kenmerk: 

1112D896/COB/rap1).  

 

De eerder gedane aanbevelingen betroffen: 

 

- beplanting en groenstructuren te verwijderen buiten de periode maart – oktober 

(vogelbroedseizoen). Indien dit niet mogelijk is dient door een ecoloog vlak voor de 

uitvoer van werkzaamheden een controle op de aanwezigheid van in gebruik zijnde 

nesten te worden uitgevoerd. In het geval gebruikte nesten aanwezig zijn, dienen deze 

gespaard te blijven tot het moment dat deze op natuurlijke wijze verlaten worden; 

- met betrekking tot de groenstructuren (met name de houtwal aan noord- en zuidoost 

zijde) adviseren wij om deze (deels) te behouden of om in de nieuwe situatie 

vergelijkbare groenstructuren aan te leggen.  

 

Voor verdere details en achtergrond verwijs ik naar de rapportage van 2012. 

De bestaande groenstructuren blijven behouden. Bovenstaande aanbevelingen zijn daarom niet 

meer van toepassing. 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van het voorgaande dan kunt u 

contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groeten, 

IDDS 

 

 

 

 

De heer C. Brouwer bba 

(projectleider) 

 

 

Bijlage 

- 1112D896/COB/rap1 
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1.  INLEIDING 
 
 
1.1.  AANLEIDING 
 
De opdrachtgever is voornemens om het plangebied Cardea te herontwikkelen. Omdat door de 
geplande ontwikkeling beschermde flora- en fauna mogelijk hinder of schade ondervinden, is 
een flora- en faunaonderzoek noodzakelijk.  
 
Uitgangspunt bij dit flora- en faunaonderzoek vormt de vigerende Flora- en faunawet (25 mei 
1998). In deze wet staat in artikel 1 t/m 18 beschreven dat de verstoring van bedreigde 
inheemse plant- en diersoorten verboden is. Voor het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen, 
verplicht de Flora- en faunawet de bestaande natuurwaarden in kaart te brengen en indien 
nodig passende maatregelen te treffen voor het beschermen en in stand houden van bij wet 
beschermde soorten.  
 
Het doel van dit flora- en faunaonderzoek is dan ook het onderzoeken en rapporteren van het 
voorkomen van beschermde planten- en diersoorten en andere natuurwaarden in het 
plangebied. Van eventueel voorkomende beschermde soorten is beoordeeld of de soort of 
populatie door de geplande activiteiten schade ondervindt. Op basis van deze aspecten is de 
afweging gemaakt of het wel of niet nodig is om gedurende de uitvoering te voldoen aan een 
aantal randvoorwaarden en/of het nodig is om een ontheffing aan te vragen in het kader van de 
Flora- en faunawet, artikel 75 lid 5 en lid 6, sub C.  
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met BTL. De projectcoördinatie is door 
IDDS verricht.  
 
 
1.2. PLANGEBIED EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 
 
Het plangebied betreft het gebouwencomplex Cardea (jeugdzorg) met bijbehorende 
parkeerplaats, speelterreinen, plantsoenen en een smalle watergang in de oostzijde van het 
plangebied. Het plangebied bevindt zich in de bebouwde kom van Leiderdorp met direct ten 
zuiden ervan de A4. Ten noorden van het plangebied bevindt zich een stadspark. De 
opdrachtgever is voornemens om het plangebied te herontwikkelen, waarbij de bestaande 
bebouwing wordt gesloopt.  
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Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van de omgeving. 
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1.4. BESCHERMINGSKADER 
 
De bescherming van soorten en hun leefgebieden is geregeld in de Europese Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn en op nationaal niveau verankerd in de Flora- en faunawet en de vernieuwde 
Natuurbeschermingswet van 1998. 
 
Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 oktober 2005 in werking is getreden, richt zich op de 
bescherming van daartoe aangewezen gebieden, het beheer en het voorkomen van bepaalde 
schadelijke handelingen. In deze gebieden, bestaande uit Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en 
Beschermde Natuurmonumenten, staat instandhouding van soorten en systemen voorop.  
 
Vogelrichtlijn 
De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) richt zich op de bescherming van alle natuurlijk in het 
wild levende vogelsoorten en in het bijzonder van de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare 
vogelsoorten. Er zijn 77 gebieden aangewezen als speciale beschermingszone. Deze gebieden 
maken onderdeel uit van Natura 2000, het Europese initiatief van een duurzaam ecologisch 
netwerk van natuurgebieden in Europa. De richtlijn stelt nadere regels voor de bescherming, het 
beheer en de regulering van vogelsoorten.  
 
Habitatrichtlijn 
De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) richt zich op de instandhouding van natuurlijke habitats 
en habitats van soorten en de bescherming van plant- en diersoorten, met uitzondering van 
vogels. In bijlage I van de Habitatrichtlijn worden speciale beschermingszones aangewezen 
voor kwetsbare, bedreigde of zeldzame habitattypen. Bijlage II van de Habitatrichtlijn vermeldt 
de kwetsbare, bedreigde of zeldzame dier- en plantensoorten die beschermd moeten worden 
door speciale beschermingszones aan te wijzen. Op dit moment staan in totaal 141 gebieden 
op de nominatie voor aanwijzing als Habitatrichtlijngebied.  
 
Flora- en faunawet 
De soortenbeschermingsaspecten uit de Habitat- en Vogelrichtlijn zijn geïmplementeerd in de 
Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet (Stb. 1998,402) richt zich op de bescherming van 
planten- en diersoorten binnen en buiten de beschermde natuurgebieden. Uitgangspunt is het 
nee, tenzij beginsel. Alle inheemse zoogdieren (uitgezonderd bruine rat, zwarte rat en 
huismuis), alle inheemse vogelsoorten, alle amfibieën en reptielen, een aantal vissen, 
plantensoorten en andere diersoorten zijn bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) (Stb. 
2000,523) beschermd.  
 
In februari 2005 is de nieuwe AMvB in het Staatsblad gepubliceerd en daarmee in werking 
getreden. Hierin zijn onder andere een aantal algemene soorten opgenomen, die onder 
bepaalde voorwaarden, een vrijstelling hebben gekregen voor artikelen 8 tot en met 12. Vanaf 
dat moment wordt gewerkt met drie beschermingscategorieën:  
� algemene beschermde soorten (tabel 1) : voor de meeste activiteiten (bestendig beheer 

en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen) zijn deze vrijgesteld van 
een ontheffingsaanvraag. Voor andere activiteiten is wel een ontheffing nodig; deze wordt 
getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van 
de soort’ (zg. lichte toets). 

� overig beschermde soorten (tabel 2) : Voor de meeste activiteiten (bestendig beheer en 
onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen) zijn deze soorten vrijgesteld 
voor een ontheffingsaanvraag, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een 
goedgekeurde gedragscode. Voor andere activiteiten is wel een ontheffing nodig; deze 
wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding 
van de soort’ (zg. lichte toets). Geen gedragscode betekent geen vrijstelling voor deze 
categorie.  

� streng beschermde soorten (tabel 3) : Dit zijn alle soorten van de Europese 
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Habitatrichtlijn (bijlage IV) van de Europese Vogelrichtlijn (bijlage 1) en de bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen inheemse dier- en plantsoorten. Negatieve effecten op 
streng beschermde soorten moeten door middel van compensatie teniet worden gedaan. 
Voor uitvoering van werkzaamheden die strijdig zijn met de Flora- en faunawet kan 
ontheffing worden aangevraagd (artikel 75, lid 5 & lid 6, sub C en artikel 2, derde lid van het 
Besluit vrijstelling beschermde plant- en diersoorten).  

 
Vogels 
De bescherming van vogels is gericht op de aan- of afwezigheid van broedgevallen. 
Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken of elk jaar 
terugkeren naar hetzelfde nest, zijn jaarrond beschermd. Dit geldt voor een relatief klein aantal 
soorten. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een 
nieuw nest te maken. Omdat voor deze soorten geldt dat deze het nest eenmalig gebruiken, 
vallen dergelijke nesten alleen tijdens het gebruik van vogels onder de bescherming van artikel 
11 van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig, mits het nest is 
verlaten.  
 
Voor het verstoren van broedende vogels kan geen ontheffing worden verkregen. 
Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd, wanneer geen in gebruik zijnde nesten 
aanwezig zijn. Rond in gebruik zijnde nesten geldt een rustzone waarbinnen geen 
werkzaamheden mogen worden uitgevoerd totdat de vogels hun nest vanzelf weer hebben 
verlaten, dat wil zeggen nadat het broedsel is afgerond of de jongen zijn groot gebracht.  
 
De lijst met jaarrond beschermde soorten is in augustus 2009 aangepast. Op de volgende 
categorieën van de vaste nesten gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet het gehele seizoen:  

1. Nesten die ook buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. 
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. 
4. Vogels die jaarlijks gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 

staat zijn om zelf een nest te bouwen. 
5. Vogels die in deze categorie vallen zijn niet jaarrond beschermd, tenzij zwaarwegende 

feiten en ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Het gaat hier weliswaar om 
nesten van vogels die regelmatig terugkeren naar de plaats waar deze soorten het jaar 
daarvoor hebben gebroed of in de directe omgeving daarvan, maar die wel over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats is verdwenen, zich elders te 
vestigen. 

 
Rode Lijst soorten 
Voor de soortengroepen planten, vogels, amfibieën en reptielen, zoogdieren, zoetwatervissen, 
dagvlinders, libellen, sprinkhanen, korstmossen en paddenstoelen zijn lijsten vastgesteld met 
daarop vermeld de met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten, de zogenaamde Rode 
Lijsten. Deze zijn per soortgroep gepubliceerd in de Staatscourant.  
 
Echter, op dit moment heeft plaatsing op de Rode Lijst geen juridische beschermde status. Voor 
Rode Lijstsoorten geldt zodoende geen ontheffingsplicht, tenzij de Flora- en faunawet op de 
soort van toepassing is en zodoende de bescherming van de Flora- en faunawet geldt. In de uit 
te voeren werkzaamheden wordt met de algemeen geldende zorgplicht voor planten- en dieren 
-voor zover dat mag worden verwacht- rekening gehouden. Op iedere burger rust de zorgplicht 
om binnen vermogen deze soorten te beschermen en te behouden. 
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2.  WERKWIJZE 
 
Dit flora- en faunaonderzoek bestaat uit: 

• bron- en literatuuronderzoek (2.1) 
• biotooptoets (2.2) 

 
 
2.1.  BRON- EN LITERATUURONDERZOEK 
 
Het bron- en literatuuronderzoek omvat een literatuur- en kaartstudie naar de actuele waarden 
en betekenis van het plangebied. Hierbij zijn zowel de eigen waarden van het plangebied als 
ook de waarden van het plangebied voor de wijdere omgeving beschouwd. Hierbij is onder 
andere gebruik gemaakt van flora en fauna-atlassen (verspreiding op basis van 5 bij 5 
kilometerhokken) en ingevoerde waarnemingen op internetsites. Op basis van de bekende 
verspreiding in combinatie met de biotooptoets wordt beoordeeld in hoeverre het mogelijk is dat 
beschermde plant- en diersoorten voorkomen in het plangebied. Alle beschermde soorten, die 
mogelijk in het plangebied voorkomen, zijn in tabellen per soortgroep opgenomen (zie 
hoofdstuk 3). Een uitzondering hierop vormen de broedvogels. Hiervan zijn alleen de jaarrond 
beschermde soorten opgenomen plus de vogelsoorten waarvoor extra inventarisatie gewenst is 
(categorie 5 van de vaste nesten), waaronder kolonievogels en spechten.  
 
Flora- en fauna-atlassen 
� Atlas van de Nederlandse broedvogels (2002); 
� Atlas van de Nederlandse vleermuizen (1997); 
� De wespen en mieren van Nederland (2004); 
� De amfibieën en reptielen van Nederland (2009); 
� Een actualisatie van de verspreiding van de Nederlandse libellen (2008); 
� Werkatlas zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008 (2008); 
 
Jaarverslagen 
� Waarnemingenverslag 2007 dagvlinders (De Vlinderstichting, 2007). 
 
Internet 
� www.waarneming.nl 
� www.zoogdieratlas.nl (alleen de zwaarder beschermde soorten) 
� www.ravon.nl 
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2.2.  BIOTOOPTOETS 
 
Tijdens de biotooptoets, uitgevoerd op 16 januari 2012, zijn de uitkomsten van het bron- en 
literatuuronderzoek in het veld gecontroleerd en getoetst. Het doel van de biotooptoets is om 
een inschatting te maken van de ecologische kwaliteiten van het plangebied. Beschermde en/of 
bijzondere soorten die tijdens de biotooptoets zijn aangetroffen zijn geregistreerd. Op het 
moment dat de biotooptoets is uitgevoerd zijn niet alle soorten zichtbaar actief. Diersoorten 
kunnen bijvoorbeeld alleen nachtactief zijn of in een bepaalde periode van het jaar afwezig zijn. 
Daarom zijn de eisen die soorten en soortengroepen aan hun leefomgeving stellen met 
betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen, voedselgebieden en migratieroutes, vergeleken en 
getoetst met de situatie in het veld.  
 
Voor planten geldt voor de meeste soorten dat deze alleen gedurende de bloeiperiode 
waarneembaar zijn. Om deze reden wordt voor planten voornamelijk gelet op de 
vegetatiestructuur en abiotische omstandigheden van de standplaats. Op die manier is ook het 
belang van het plangebied beoordeelt voor flora en fauna die mogelijk in het plangebied 
voorkomen, maar niet tijdens de biotooptoets zijn waargenomen. Gedurende de biotooptoets is 
de lijst welke tijdens het bron- en literatuuronderzoek is opgesteld, gecontroleerd en bijgewerkt.
  
 
 
 
 
 



 

Terrein Cardea te Leiderdorp: 1112D896/COB/rap1   10/19 

3.  MOGELIJK VOORKOMENDE BESCHERMDE FLORA EN FAUNA 
 
 
3.1.  ECOLOGISCHE STRUCTUREN 
   
Het plangebied betreft voor een groot deel bebouwing met spouwmuren en overwegend platte 
daken. Aan de randen van het plangebied bevindt zich plantsoen met bomen. De voorkomende 
bomen bestaan onder andere uit abeel, zomereik, zwarte els en ruwe berk. De onderlaag  
bestaat onder andere uit kornoelje spec. en klimop. Her en der zijn enkele solitaire bomen 
aanwezig en kleine plantvakken met bodembedekkers en uitheemse struwelen. Het overige 
deel bestaat uit gazon en verharding.  
 

Gazon en beplanting.                Sloot. 

Plantsoen.                 Voorzijde bebouwing. 
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3.2.  BESCHERMDE GEBIEDEN 
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van beschermde gebieden in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Deze beschermde natuurgebieden ontbreken in de directe omgeving. 
Tevens maakt het plangebied geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In 
de directe omgeving van Leiderdorp bevinden zich wel EHS-gebieden, zoals ook in de 
onderstaande kaart te zien is.  

 
Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van de EHS(groen en roze gekleurd). 
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3.3.  BESCHERMDE SOORTEN 
 
De combinatie van het bron- en literatuuronderzoek en de biotooptoets leidt tot de volgende 
tabellen van de soortgroepen grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, vogels, vissen, 
amfibieën en vaatplanten. Uit de soortengroepen reptielen, insecten, slakken, kreeftachtigen en 
tweekleppigen zijn geen beschermde exemplaren aangetroffen of te verwachten, omdat de 
verspreiding van deze soorten zich niet in het plangebied en de directe omgeving bevindt en/of 
omdat in het plangebied en directe omgeving geen geschikt biotoop aanwezig is.   
 
In de tabellen is per soortgroep voor iedere soort aangegeven of de soort bescherming geniet 
en waarop deze gebaseerd is. Bescherming op basis van de Flora- en faunawet staat in de 
kolom flora en fauna. Hierbij is aangegeven in welke tabel de soort is opgenomen. Hierbij is 
tevens aangegeven of de soort is aangemerkt als algemeen, overig of streng beschermde 
soort. Vermelding op de Rode Lijst is weergegeven in de kolom rode lijst. Bescherming op basis 
van de Habitat- of Vogelrichtlijn is weergegeven in de kolom habitat of vogel. In de tabel van de 
vogels is tevens een kolom opgenomen waarin de categorie staat vermeld van de vaste nesten.  
 
De waarnemingen van soorten die zijn opgenomen in de tabellen hebben veelal betrekking op 
de gehele kilometerhokken waarin het plangebied zich bevindt. Dit betekent dat het plangebied 
niet altijd onderdeel is van het leefgebied van de in de tabel opgenomen soorten. Indien dit het 
geval is voor overig of streng beschermde soorten, wordt in de onderstaande tekst toegelicht 
waarom het niet aannemelijk is dat de betreffende soorten in het plangebied voorkomen en 
daarom geen schade ondervinden van de geplande ontwikkeling.  
 
grondgebonden zoogdieren  
SOORT FLORA EN FAUNA  RODE LIJST  HABITAT  BRON OPMERKING 
bosmuis 1   2  
bosspitsmuis 1   2  
bunzing 1   2,3  
dwergspitsmuis 1   2  
egel 1   2  
haas 1   2  
hermelijn 1 x  2  
huisspitsmuis 1   2  
konijn 1   2  
mol 1   1,2  
noordse woelmuis 3 x P,II,IV 2,4 omgeving 
veldmuis 1   2  
vos 1   2  
waterspitsmuis 3 x  2,4 omgeving 
wezel 1 x  2  
woelrat 1   2  

1 Biotooptoets 16 januari 2012 
2 Werkatlas zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008 (2008) 
3 www.waarneming.nl 
4 www.zoogdieratlas.nl 

 
Gedurende de biotooptoets zijn alleen enkele molshopen waargenomen. Andere zoogdieren of 
sporen van zoogdieren zijn niet gevonden. Op de invoersite Waarneming.nl wordt de bunzing 
diverse keren als verkeersslachtoffer gemeld op de A4 ter hoogte van het plangebied. Het is 
daarom aannemelijk dat deze soort onder andere voorkomt in de aanwezige plantsoenen. 
Daarnaast vormen de plantsoenen waarschijnlijk het leefgebied van andere kleine soorten 
zoogdieren als egel, bosmuis en wezel. Voor de soorten huismuis en bruine rat vormt 
bebouwing wel geschikt leefgebied. Deze soorten worden niet beschermd krachtens de Flora- 
en faunawet. 
 
Buiten soorten uit tabel 1 van de Flora- en faunawet wordt ook melding gemaakt van de streng 
beschermde soorten noordse woelmuis en waterspitsmuis. De noordse woelmuis komt in 
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Nederland alleen voor op zeer natte locaties, die onbereikbaar zijn voor andere muizensoorten 
(vanwege concurrentiegevoeligheid). De waterspitsmuis is een soort van zeer uitgebreide 
oevervegetaties langs oppervlaktewateren. Geschikt biotoop ontbreekt voor beide soorten in het 
plangebied. De aanwezige watergang in de oostzijde van het plangebied vormt geen geschikt 
leefgebied.  
 
 
vleermuizen  
SOORT FLORA EN FAUNA  RODE LIJST  HABITAT  BRON TYPE BEWONING 
gewone dwergvleermuis 3  IV 2 gebouwen 
meervleermuis 3  II, IV 2 gebouwen 
watervleermuis 3  IV 2 bomen 

1 Biotooptoets 16 januari 2012 
2 Werkatlas zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008 (2008) 
3 www.waarneming.nl 
 

Afhankelijk van de soort maken vleermuizen gebruik van openingen in (oudere) gebouwen en 
bomen als vaste rust- en verblijfplaatsen (zie de bovenstaande tabel). In de aanwezige bomen 
ontbreken openingen in de vorm van holten en spleten. Aanwezigheid van verblijfplaatsen van 
boombewonende soorten is hiermee uit te sluiten. Gebouwbewonende soorten maken gebruik 
van tussenruimten als spouwmuren. De aanwezige bebouwing is opgebouwd uit spouwmuren 
die voor vleermuizen toegankelijk zijn via de stootvoegen of andere openingen. Plaatselijk zijn 
de gaten van enkele stootvoegen ook verruimd door beschadigingen. Daarnaast bevinden zich 
diverse beschadigingen vlak onder de daklijsten. Voor gebouwbewonende soorten zijn daarom 
meerdere mogelijkheden aanwezig om de spouwen te bereiken. Daarnaast is het voor 
vleermuizen mogelijk om onder de boeiboorden te kruipen. De vleermuizen maken dan gebruik 
van de tussenruimten tussen de boeiboorden en de muur.  

 
Boeiboord met tussenruimte.                               Toegangsmogelijkheden spouwen. 
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Naast vaste rust- en verblijfplaatsen zijn ook structureel van belang zijnde foerageergebieden 
en migratiezones beschermd. De aanwezige groenstructuren vormen mogelijk als geheel 
onderdeel van het foerageergebied en migratiezone van vleermuizen. In combinatie met het 
stadspark kunnen vleermuizen deze groenstructuren gebruiken om van de bebouwde kom naar 
het buitengebied te vliegen en omgekeerd.  
 

 
Mogelijke route vleermuizen naar het buitengebied (aangegeven als rode pijl). 
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vogels  
SOORT FLORA EN FAUNA  RODE LIJST  VOGEL BRON CATEGORIE VASTE NESTEN  
ooievaar 2   2 3 
boomvalk 2 x  2 4 
buizerd 2   2 4 
sperwer 2   2 4 
blauwe reiger 2   2 5 
boerenzwaluw 2   2 5 
ekster 2   1,2 5 
groene specht 2 x  2 5 
grote bonte specht 2 x x 2 5 
koolmees 2   1,2 5 
oeverzwaluw 2   2 5 
pimpelmees 2   1,2 5 
spreeuw 2 x  2 5 
torenvalk 2  x 2 5 
zwarte kraai 2   2 5 

1 Biotooptoets 16 januari 2012 
2 www.waarneming.nl 
 

De bescherming van vogels is gericht op de aan- of afwezigheid van broedgevallen. De meeste 
vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. 
Omdat voor deze soorten geldt dat het nest eenmalig wordt gebruikt, vallen dergelijke nesten 
alleen tijdens het gebruik van vogels onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig, mits het nest is verlaten. In het 
plangebied komen diverse broedvogels voor, waaronder houtduif en merel. Voor deze soorten 
geldt het bovenstaande.  
 
Verblijfplaatsen van vogels, die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken of elk jaar 
terugkeren naar hetzelfde nest, zijn jaarrond beschermd. Deze soorten zijn onderverdeeld in de 
categorieën 1 tot en met 4 van de vaste nesten (zie ook hoofdstuk 1.4). gedurende de 
biotooptoets zijn geen nesten aangetroffen met een jaarrond beschermde status. In de 
aanwezige bomen bevinden zich geen nesten van roofvogels, uilen of kolonievogels. Van de 
gebouwbroedende gierzwaluw en huismus zijn de nesten eveneens jaarrond beschermd. Voor 
beide soorten ontbreken geschikte nestmogelijkheden in de bebouwing in het plangebied in de 
vorm van gaten in de muur of losse dakpannen.  
 
Voor de soorten genoemd in categorie 5 van de vaste nesten geldt dat deze alleen jaarrond zijn 
beschermd als de ecologische omstandigheden dit rechtvaardigen. Gedurende de biotooptoets 
zijn twee nesten van de ekster aangetroffen (beplanting parkeerplaats en plantsoen zuidzijde). 
De ekster betreft een algemene soort in de regio. Nesten van de overig in de tabel genoemde 
soorten zijn niet waargenomen. 
 
vissen en amfibieën 
SOORT FLORA EN FAUNA  RODE LIJST  HABITAT  BRON OPMERKING 
bittervoorn 3 x II 4  
bruine kikker 1   2  
gewone pad 1   2  
kleine modderkruiper 2  II 4  
kleine watersalamander 1   2,3  
meerkikker 1   2  
middelste groene kikker 1   2  
rugstreeppad 3 x IV 2  

1 Biotooptoets 16 januari 2012 
2  De amfibieën en reptielen van Nederland (2009) 
3 www.waarneming.nl 
4 www.ravon.nl 
 

De sloot in de oostzijde van het plangebied is te ondiep en te smal om een geschikt leefgebied 
te vormen voor in de tabel genoemde vissen. Daarnaast is de sloot geheel overschaduwd door 
de aanwezige bomen en is de bodem bedekt met bladafval. Om deze reden is de sloot ook 
ongeschikt om als voortplantingswater te dienen voor amfibieën. De aanwezige plantsoenen 
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vormen mogelijk wel geschikt landhabitat voor algemene soorten amfibieën als gewone pad en 
bruine kikker. Voor de rugstreeppad ontbreekt geschikt biotoop in het plangebied. Deze soort is 
kenmerkend voor kale zandige terreinen met onbegroeide poelen.  
 
ongewervelden 
SOORT FLORA EN FAUNA  RODE LIJST  HABITAT  BRON OPMERKING 
wijngaardslak 1   2 omgeving 

1 Biotooptoets 16 januari 2012 
2  www.waarneming.nl 

 
In de directe omgeving van het plangebied wordt melding gemaakt van de wijngaardslak. Deze 
soort komt in de provincie hoofdzakelijk voor in de duinen, maar in lagere dichtheden ook in 
tuinen, parken en bossen buiten het duingebied. In het plangebied vormen alleen de aanwezige 
plantsoenen een geschikt leefgebied.  
 
vaatplanten 
SOORT FLORA EN FAUNA  RODE LIJST  HABITAT  BRON OPMERKING 
zwanenbloem 1   2 omgeving 

1 Biotooptoets 16 januari 2012 
2  www.waarneming.nl 
 

De vegetatie van het aanwezige gazon is zeer soortenarm vanwege het intensieve beheer. Hier 
groeit alleen straatgras en madeliefje. Bij de entree van het gebouw is de vegetatie lichtelijk 
verruigd en komen ook soorten voor als smalle weegbree, canadese fijnstraal en melkdistel. Op 
de grens met het plantsoen groeit onder andere fluitenkruid.  
 
Gedurende de biotooptoets zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen. De 
aanwezige sloot vormt geen geschikt leefgebied voor de zwanenbloem. Hierbij dient vermeld te 
worden dat de biotooptoets is uitgevoerd in een relatief ongunstige periode van het jaar, waarin 
de meeste plantensoorten niet zichtbaar aanwezig zijn. Gezien de ligging van het plangebied, 
de voedselrijke situatie en het intensieve beheer zijn geen beschermde plantensoorten te 
verwachten. Uitzondering hierop vormt de brede wespenorchis (tabel 1) die in het plantsoen 
voor kan komen.  
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3.3.  CONFLICTEN MET DE FLORA- EN FAUNAWET (SCHADE AAN BESCHERMDE 
 SOORTEN) 
 
Het plangebied en directe omgeving vormen het leefgebied van enkele beschermde soorten. 
Onderstaand wordt per beschermingsniveau beschreven in hoeverre een conflict optreedt met 
de Flora- en faunawet.  
 
Algemeen beschermde soorten (tabel 1) 
SOORT(GROEP) BETEKENIS PLANGEBIED  GEVOLGEN GEPLANDE ONTWIKKELING  
Diverse zoogdieren  Voorkomen in plantsoenen Geen. 
Amfibieën  Landhabitat in plantsoenen Geen. 
Wijngaardslak Mogelijk in plantsoenen Geen. 
Brede wespenorchis Mogelijk in plantsoenen Geen. 

� Voor de meeste zoogdieren geldt dat deze de mogelijkheid hebben om te vluchten. Tijdens 
de uitvoer van de geplande ingreep is het wel mogelijk dat sommige dieren in hun holen 
worden verrast en sterven. Hetzelfde geldt min of meer ook voor amfibieën en de 
wijngaardslak, hoewel deze minder mobiel zijn. Al deze soorten zijn echter niet zeldzaam in 
de provincie en de gunstige staat van instandhouding zal op populatieniveau niet worden 
aangetast. 

� Voor de brede wespenorchis geldt dat mogelijk een deel van de standplaatsen worden 
beschadigd of verwijderd als gevolg van de werkzaamheden. Deze soort is echter niet 
zeldzaam in de provincie en de gunstige staat van instandhouding zal op populatieniveau 
niet worden aangetast.  

 
Overig beschermde soorten (tabel 2) 
SOORT(GROEP) BETEKENIS PLANGEBIED  GEVOLGEN GEPLANDE ONTWIKKELING  
Broedvogels  
(niet-jaarrond beschermd) 

Watergang, braakliggend terrein en 
populierenopstand. 

Rekening houden met broedseizoen 
(zie hoofdstuk 4) 

� Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende het broedseizoen, worden 
mogelijk in gebruik zijnde nesten beschadigd of vernielt.  

 
Streng beschermde soorten (tabel 3) 
SOORT(GROEP) BETEKENIS PLANGEBIED  GEVOLGEN GEPLANDE ONTWIKKELING  
Vleermuizen Mogelijk verblijfplaatsen in gebouwen en 

foerageergebied en migratiezone 
groenstructuren. 

Aanvullend onderzoek en afhankelijk 
van de resultaten een 
ontheffingsaanvraag. 

� Indien verblijfplaatsen aanwezig zijn van vleermuizen, worden deze verwijderd inclusief de 
eventueel verblijvende vleermuizen. Daarnaast geldt dat in het geval de aanwezige 
groenstructuren in zijn geheel verdwijnen, dat mogelijk ook het migratienetwerk deels in 
kwaliteit verminderd.  

 
 
3.4.  CONFLICTEN MET OVERIGE NATUURWETGEVING 
 
Vanwege de ligging van het plangebied en de aard van de geplande ontwikkeling, zijn 
significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de dichtstbijzijnde 
beschermde natuurgebieden niet te verwachten. Op de in de omgeving voorkomende 
Ecologische Hoofdstructuur zijn evenmin negatieve effecten te verwachten.  
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4.  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
In het plangebied zijn soorten aanwezig of te verwachten, die in de Flora- en faunawet zijn 
aangemerkt als algemeen, overig en streng beschermde inheemse soort en door de ingreep 
mogelijk hinder of schade ondervinden. Het gaat hierbij om de soortgroep (gebouwbewonende) 
vleermuizen. Voor deze soortgroep is het nodig om een aanvullend onderzoek uit te voeren en 
afhankelijk van de resultaten kan een ontheffingsaanvraag noodzakelijk zijn. Daarnaast is extra 
aandacht vereist aan de soortgroep vogels. Onderstaand wordt dit per soortgroep toegelicht.  
 
Algemeen beschermde soorten (tabel 1) 
Voor soorten uit dit beschermingsniveau is geen ontheffing in het kader van de Flora- en 
faunawet nodig.  
 
Acties zorgvuldig handelen: 
� Er zijn geen aanvullende acties nodig om zorgvuldig te handelen. Op populatieniveau 

ondervinden deze soorten geen van belang zijnde schade, omdat deze soorten algemeen 
voorkomen in de directe omgeving.  

 
Overig beschermde soorten (tabel 2) 
Voor broedvogels geldt dat een ontheffing voor het verstoren van in gebruik zijnde nesten niet 
mogelijk is. Om deze reden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen.  
 
Acties zorgvuldig handelen: 
� Het verwijderen van beplanting dient te gebeuren buiten het broedseizoen voor vogels, 

ofwel buiten de periode maart-oktober (houtduif kan tot laat in het najaar tot broeden 
komen). Indien dit niet mogelijk is, dient vlak voor de uitvoer van de werkzaamheden een 
controle uitgevoerd te worden naar de aanwezigheid van in gebruik zijn de nesten door een 
ecoloog/ter zake kundige. In het geval in gebruik zijnde nesten aanwezig zijn, dienen deze 
gespaard te blijven tot het moment deze op natuurlijke wijze is verlaten.  

 
Streng beschermde soorten (tabel 3) 
In het plangebied zijn mogelijk verblijfplaatsen aanwezig van gebouwbewonende soorten 
vleermuizen. Daarnaast fungeert het plangebied mogelijk als onderdeel van een migratieroute.  
 
Acties zorgvuldig handelen: 
� Om de aanwezigheid van verblijfplaatsen aan te tonen danwel uit te sluiten, is het nodig om 

aanvullend onderzoek uit te voeren naar deze soortgroep. Aanvullend onderzoek gebeurd 
dan door het uitvoeren van verschillende nachtbezoeken op de momenten dat de dieren 
actief zijn. Indien blijkt verblijfplaatsen aanwezig zijn, is een ontheffingsaanvraag nodig.  

� Met betrekking tot de groenstructuren adviseren wij om deze (deels) te behouden of om in 
de nieuwe situatie grondstructuren aan te leggen.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Terrein Cardea te Leiderdorp: 1112D896/COB/rap1   19/19 

LITERATUUR 
 
 
Atlas van de Nederlandse broedvogels , Nederlandse Fauna 5, SOVON Vogelonderzoek Nederland, 
Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-
Nederland, Leiden, 2002. 
 
Atlas van de Nederlandse vleermuizen , KNNV Uitgeverij, Utrecht, 1997 
 
Atlas van de Nederlandse zoogdieren , Stichting Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging, Utrecht, 1992 
 
Bekendmaking lijsten beschermde inheemse soorten , nummer 201, 13 november 2001 
 
Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- e n faunawet , Stb. 2000, 523 
 
Besluit vrijstelling beschermde dier en plantensoor ten , Stb. 2000-525, Stb. 2001,499 
 
Besluit Rode lijsten flora en fauna , Stb. 11 november 2004, 218. 
 
De actualisatie van de verspreiding van de Nederlan dse libellen, Brachytron jaargang 11 (2), 
Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, Stichting EIS en De Vlinderstichting, augustus 2008. 
 
De amfibieën en reptielen van Nederland , Nederlandse fauna 9, Nationaal Natuurhistorisch 
Museum Naturalis, European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden, 2009. 
 
De wespen en mieren van Nederland , Nederlandse Fauna 6. Nationaal Natuurhistorisch Museum 
Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden, 2004. 
 
Flora- en faunawet , wetnummer 402, staatsblad, 1998 
 
Flora- en faunawet , wetnummer 656, staatsblad, 2001  
Beschermde soorten: bijlage I en II van de Flora- en faunawet (Stb. 1998,402).  
 
Habitatrichtlijn,  (Richtlijn 92/43/EEG). 
 
Natuurbeschermingswet , wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europees 
rechtelijke verplichtingen, Stb. 2005, 195. 
 
Vogelrichtlijn  (Richtlijn 79/409/EEG).  
 
Waarnemingsverslag dagvlinders, libellen en sprinkh anen , EIS-Nederland, De 
Vlinderstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2007.  
 
Werkatlas zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008, Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland, Delft, 1 
december 2008.  
 
Internet 
www.waarneming.nl 
www.zoogdieratlas.nl 
www.ravon.nl 
 



verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

Verkaveling aan de Simon Smitweg te Leiderdorp
voor TopLevel Development
presentatie clickmeliding
projectno. 14769 | 1 september 2015

INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

situatie gehele ontwikkeling | schaal 1:1000

N

Nog te verwerken:

- bomen controleren op juiste plaats
- BEBO intekenen
- brandweer opmerkingen intekenen

circa 300m2 compensatie

circa 93m2 compensatie



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding Alianderm telecom Data transport | schaal 1:1000

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding Eurofiber Data transport | schaal 1:1000

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding Datatransport gemeente Leiderdorp | schaal 1:1000

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding KPN Datatransport | schaal 1:1000

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding Liander Datatransport | schaal 1:1000

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding Liander Gas lage druk | schaal 1:1000

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding Liander laagspanning | schaal 1:1000

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding Liander middenspanning | schaal 1:1000

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding Oasen water | schaal 1:1000

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding Slibleiden Datatransport | schaal 1:1000

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding vdbalrijne Datatransport | schaal 1:1000

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding Ziggo bv Datatransport | schaal 1:1000

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding Riool hogedruk | schaal 1:1000

N



INRIT

middenberm aanpassen

middenberm herstellen

éénrichtings verkeer

bestaande hydrant

op
st

el
pl

aa
ts

 b
lu

sv
oe

rtu
ig

bestaande hydrant

opstelplaats trafo

N

verkaveling Simon Smitweg  voor TopLevel Development | 1 september 2015

clickmelding Riool vrijverval | schaal 1:1000

N



 

 
 
 
 
 
 
 
   RAPPORT 
   betreffende een 

 verkennend 
   bodemonderzoek 
   Simon Smitweg 7 
   te Leiderdorp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Datum   : 7 juli 2015 
 Kenmerk   : 1505H255/DBI/rap1 
 Auteur  : De heer D.D.C.A. Bijl 
 
 

 Vrijgave  : C. Brouwer bba  
      (projectleider) 
 
 

 
 
    : …………………. 
 
 
 
 
 Opdrachtgever  : Thunnissen Bouw Boskoop bv 
     : De heer R. van Beijeren 

: Postbus 71 
: 2100 AB  Heemstede 

 
 
 
 
 
 
© IDDS bv. Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar                   
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,  
elektronisch of anderszins zonder voorafgaande,  
schriftelijke toestemming van de uitgever.                                                           
  

          BRL SIKB 2000 
VKB-protocollen 2001 & 2002 



 

 

INHOUDSOPGAVE 

1.  INLEIDING .......................................................................................................................... 3 

2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET .............................................................. 4 
2.1.  ALGEMEEN ............................................................................................................. 4 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ...................................... 4 
2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE ............................................................ 5 
2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE ................................................................................. 6 
2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK ....................................................................... 7 
2.6.  ONDERZOEKSOPZET............................................................................................ 7 

3.  VELDONDERZOEK ............................................................................................................ 8 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN ...................................................................................... 8 
3.2.  RESULTATEN VELDWERK .................................................................................... 9 

4.  CHEMISCH ONDERZOEK ............................................................................................... 11 
4.1. ANALYSESTRATEGIE .......................................................................................... 11 
4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES ................................... 12 

5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN................................................................ 14 

6.  CONCLUSIES EN ADVIES .............................................................................................. 15 

7.  BETROUWBAARHEID ..................................................................................................... 17 
 
 
 
BIJLAGEN 
 
1. Kaarten en tekeningen 
 1.1. overzichtskaart 
 1.2. situatietekening 
 
2.   Boorstaten en legenda 
 
3.  Analysecertificaten grond en grondwater 
 3.1. grond 
 3.2. grondwater 
 
4.  Toetsingsresultaten en -waarden grond en grondwater 
 4.1  grond 
 4.2  grondwater 
 
5.  Fotoreportage 
 
6.  Veldverslag 
 
7. Historische informatie



 

Simon Smitweg 7 te Leiderdorp: 1505H255/DBI/rap1    3/17 

1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van Thunnissen Bouw Boskoop bv is een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek verricht op de locatie Simon Smitweg 7 te Leiderdorp.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het de aanvraag van een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen). In het kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige dan wel huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard 
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 
- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2);  
- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 
- historische informatie (paragraaf 2.4). 
 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is de 
Grondwaterkaart van Nederland, kaartbladen 30D, 30 oost, 31 west (Den Haag-Utrecht) 
geraadpleegd. Deze is uitgegeven door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO 
(IGG). De regionale geohydrologische opbouw kan als volgt worden omschreven: 
 
Deklaag 
Over het algemeen wordt de slecht doorlatende deklaag gevormd door fijne slibhoudende 
zanden, klei- en veenafzettingen van holocene ouderdom. De onderzoekslocatie is echter 
gelegen in het stroomgordelgebied van de Oude Rijn waarin de deklaag deels zandig is 
ontwikkeld. De dikte van de deklaag varieert van enkele meters tot circa 15 meter. De verticale 
hydraulische weerstand van de deklaag bedraagt tussen de 5.000 en de 10.000 dagen. 
 
1e watervoerende pakket 
Het eerste watervoerende pakket wordt globaal gevormd door goed doorlatende afzettingen 
tussen de slecht doorlatende deklaag en de scheidende laag. Het eerste watervoerende pakket 
bestaat met name uit matig grove tot matig fijne zanden. In de nabijheid van de 
onderzoekslocatie bevindt dit pakket zich op een diepte van circa 15 meter en bedraagt de dikte 
van dit pakket circa 35 meter. 
 
Het doorlaatvermogen (kD-waarde), zijnde het product van de doorlaatbaarheidscoëfficiënt (k) 
en de dikte (D) van het eerste watervoerende pakket wordt geschat op < 1.000 m2/d. De 
grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket is oostelijk gericht. 
De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket bedraagt 2 m - NAP. De stijghoogte van het 
freatisch grondwater bedraagt circa 1,5 m - NAP. Op basis hiervan is er op regionale schaal 
sprake van een infiltratiegebied. 
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1e scheidende laag 
Het eerste en tweede watervoerende pakket worden gescheiden door kleiige en slibhoudende 
afzettingen. De top van de scheidende laag in de nabijheid van de onderzoekslocatie ligt op een 
diepte van circa 50 m - NAP. De dikte van deze laag bedraagt circa 10 meter. Verwacht wordt 
dat de verticale hydraulische weerstand van de slecht doorlatende laag over het algemeen 
enkele duizenden dagen zal bedragen. 
 
2e watervoerende pakket 
Het tweede watervoerende pakket wordt globaal gevormd door goed doorlatende afzettingen 
(grind- of slibhoudende fijne tot grove zandhoudende afzettingen) beneden de scheidende laag. 
Over het algemeen ligt de top van het tweede watervoerende pakket rond de 60 m - NAP. 
Omtrent de kD-waarde voor het tweede watervoerende pakket zijn geen gegevens bekend. 
 
 
2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 
1.1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 
 
 

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Simon Smitweg 7 

Postcode en plaats 2353 GA Leiderdorp 

Gemeente Leiderdorp 

Provincie Zuid-Holland 

Kadastrale gemeente Leiderdorp 

Kadastrale gegevens sectie B, nummers 3525 en 4355 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 97.130 Y: 462.435 

Oppervlakte in m2 21.600 

Huidige gebruik kinderdagopvang en braakliggend 

Maaiveldtype tegels, klinkers, onverhard 

 
 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 18 juni 2015 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden  inzake het huidige gebruik. De 
locatie is momenteel grotendeels braakliggend. Een deel van de locatie is in gebruik als 
kinderdagopvang, parkeerplaatsen en wonen met tuin. Men is voornemens om op de gehele 
locatie nieuwbouw te realiseren. Overige aspecten ten aanzien van de onderzoekslocatie staan 
hieronder beknopt omschreven: 
 
- tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen 

asbestverdachte materialen waargenomen; 
- op en in de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen zakkingen, dan wel 

ophogingen in het maaiveld waargenomen welke kunnen duiden op de aanwezigheid 
van mogelijke (sloot)dempingen; 

- ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen huidige (bodem)bedreigende activiteiten 
waargenomen die een mogelijke bodemverontreiniging (hebben) kunnen veroorzaken. 

 

Ter illustratie is in bijlage 5 een fotoreportage opgenomen.  
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Op 11 mei 2015 is de Omgevingsdienst West-Holland geraadpleegd inzake het historische 
gebruik van de onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid is de 
verkregen historische informatie opgenomen in bijlage 7 van onderhavige rapportage. Uit het 
historisch onderzoek blijkt het volgende: 
 
- de onderzoekslocatie kent een voormalig gebruik als een vestiging van Cardea Jeugdzorg; 
- voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein; 
- de locatie is op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het voorkomen 

van asbest; 
- de naastgelegen percelen zijn in gebruik ten behoeve van een Rijksweg (A4), ziekenhuis en 

gemeentewerf; 
- naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de chemische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
 
Luchtfoto’s onderzoekslocatie en omliggende percelen 
Van het gebied is één luchtfoto bestudeerd. De foto is gemaakt in 1989. Op de foto zijn de 
voormalige panden te zien. Verder zijn geen bijzonderheden waargenomen die mogelijk een 
(bodem)verontreiniging (hebben) kunnen veroorzaken.  
 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in het verleden een bodemonderzoek uitgevoerd door 
IDDS (rapport kenmerk: 1106D375/DBE/rap1, d.d. 31 augustus 2011). Uit de resultaten blijkt 
dat de grond niet verontreinigd is met de onderzochte parameters. Het grondwater is licht 
verontreinigd met barium en zink 
 
In de nabijheid aan de onderzoekslocatie zijn diverse bodemonderzoeken bekend (zie bijlage 
7). Op de parallelweg langs de rijksweg A4 is een saneringsevaluatie bekend. Tevens is op de 
Parallelweg een nader onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een sterke verontreiniging 
met chroom. In het nader onderzoek was deze verontreiniging niet meer reproduceerbaar. In 
het onderzoek zijn hooguit lichte verontreinigingen naar voren gekomen. 
 
Bodemkwaliteitskaart  
Gemeente Leiderdorp beschikt over een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart (Leidse regio). De 
onderzoekslocatie is echter gelegen in een niet gezoneerd gebied. 
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2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein, geen aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het veroorzaken 
van een mogelijke bodemverontreiniging.  
 
 
2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
In tabel 2 is de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 
 
 

TABEL 2: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Kritische 
parameters 

Kritische 
bodemlaag 
(m-mv) 

Hypothese Strategie Oppervlakte  

algemene 
bodemkwaliteit 

- - onverdacht NEN 5740 : ONV circa 21.600 m2 
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3.  VELDONDERZOEK 
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 18 juni 2015 uitgevoerd. Op 25 juni 2015 heeft bemonstering 
van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in tabel 3. De 
onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de situatietekening 
van bijlage 1.2. 
 

TABEL 3: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeks-
aspect 

Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

algemene 
bodemkwaliteit 

3 x 3,0 met peilbuis 
2 x 2,0 

22 x 0,5 
2 x 0,3 

03, 17 en 26 
05, 10, 15, 18, 20B en 28  

01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 en 31 
20 en 20A* 

*: gestaakte boringen 

 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door VeldXpert onder certificaat BRL SIKB 2000, VKB 
protocol 2001 en 2002 (meer informatie over ons bedrijf en kwalificaties kunt u vinden op onze 
website www.idds.nl). Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 
in bijlage 6. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 
terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
 
 

http://www.idds.nl/
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3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 0,7 m-mv 
uit zand. Vanaf een diepte van circa 0,7 m-mv tot de geboorde diepte van 3,0 m-mv bestaat de 
bodem uit klei. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie 
aangetroffen bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
In tabel 4 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven die mogelijk 
gerelateerd kunnen worden aan een bodemverontreiniging.  
 
Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen. 
 
 

TABEL 4: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte 
[m-mv] 

Samenstelling Bijzonderheden 

05 0,7 – 1,0 matig siltig klei zwak baksteenhoudend 

10 0 – 0,5 
0,5 – 1,0 

matig fijn zand 
matig siltig klei 

matig baksteenhoudend 
zwak baksteenhoudend 

12 0 – 0,5 sterk zandig klei sporen puin en baksteen 

15 0,5 – 1,0 matig siltig klei zwak baksteenhoudend 

17 0 – 0,3 
0,3 – 1,0 

matig fijn zand 
matig siltig klei 

matig baksteenhoudend 
zwak baksteenhoudend 

18 0,5 – 1,0 matig siltig klei matig baksteenhoudend 

20 0,05 – 0,3 matig fijn zand sterk puinhoudend 

20A 0,05 – 0,3 matig fijn zand sterk puinhoudend 

20B 0,5 – 1,5 matig fijn zand zwak puinhoudend 

21 0 – 0,5 matig fijn zand sporen baksteen 

22 0 – 0,5 matig fijn zand sporen baksteen 

23 0 – 0,5 matig siltig klei sporen baksteen 

25 0 – 0,5 matig fijn zand sporen baksteen 

26 0 – 0,5 
0,5 – 1,0 

matig fijn zand 
matig siltig klei 

matig baksteenhoudend 
zwak baksteenhoudend 

28 0 – 0,5 
0,5 – 1,0 

matig fijn zand 
matig siltig klei 

matig baksteenhoudend 
zwak baksteenhoudend 

31 0 – 0,5 matig fijn zand sporen baksteen 
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Grondwatermetingen 
In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 
 

TABEL 5: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuis Filterstelling 
(m –mv) 

Grondwaterstand 
(m –mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

NTU 
(troebelheid) 

03 2,00 – 3,00 0,78 7,14 1.157 7,29 
17 2,00 – 3,00 0,83 7,12 1.111 8,25 
26 2,00 – 3,00 1,62 7,14 1.069 6,87 

 

 
De gemeten waarden van het grondwater vertonen geen afwijkende waarden ten opzichte van 
een natuurlijke situatie. De grondwaterstand bevindt zich in het traject van 0,78 tot 1,62 m-mv. 
Een verklaring voor het verschil in de grondwaterstanden is niet te geven. Er zijn geen 
dergelijke verschillen in het maaiveld waargenomen. 
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een RvA geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Algemene bodemkwaliteit 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn van 
de boven- en ondergrond grondmengmonsters samengesteld. Als ondergrond is de bodemlaag 
vanaf circa 0,5 m-mv aangemerkt. 
 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is rekening gehouden met de aangetroffen 
bijmengingen in de bodem, dan wel het verkrijgen van een ruimtedekkend en representatief 
beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse. 
  
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Voorts zijn 
ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- 
als de ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); 
- minerale olie (GC); 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 
-  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
-  BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen); 
-  VOCl (vluchtige organochloorverbindingen); 
- minerale olie. 
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4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen.  
 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof. Voor de organische parameters PCB en 
minerale olie zijn ten behoeve van de correctie percentages organisch stof aangehouden van 
minimaal 2,0 %, en maximaal 30,0 %. Voor de organische parameter PAK zijn ten behoeve van 
de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 10,0 %, en maximaal 30,0 
%. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum en 
organisch stof van 2% aangehouden.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering (27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is 
het uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
De analyseresultaten, gecorrigeerde meetwaarden, de achtergrond- , tussen- en  
interventiewaarden, alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in 
bijlage 4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het hierboven beschreven toetsingskader zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens; 
* het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd; 
** het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 
*** het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
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In tabel 6 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond weergegeven.  
 
 
TABEL 6: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (mg/kg.ds) 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn PAK  PCB Olie 

M01 3,5 5,2 - - - - - - - - 3,4* - - 

M02 2,7 5,5 - - - - - - - - - - - 

M03 3,7 13 - - - - - - - - - - - 

M04 2,3 1,4 - - - - - - - - - - - 

M05 3,2 1,4 - - - - - - - - - - - 

M06 2,9 13 - - - 0,16* - - - - - - - 

M07 2,7 13 - - - - - - - - 10* - - 

M08 1,9 7,1 - - - - - - - - 1,5* - - 

M09 1,8 23 - - - - - - - - - - 220* 

M10 4,4 25 - - - - - - - - 1,6* - - 

M01: 10(0-50)+17(0-30)+26(0-50)+28(0-50)= zand, matig baksteenhoudend 
M02: 21(0-50)+22(0-50)+25(0-50)+31(0-50)= zand, sporen baksteen 
M03: 12(0-50)+23(0-50)= klei, sporen baksteen en puin 
M04: 01(0-50)+05(8-50)+08(8-58)+11(5-55)+16(8-58)= zand 
M05: 18(0-50)+24(0-50)+27(0-50)+30(0-50)= zand 
M06: 05(70-100)+10(50-100)+15(50-100)+17(70-100)= klei, zwak baksteenhoudend 
M07: 18(50-100)+26(50-100)+28(50-100)= klei, zwak tot matig baksteenhoudend 
M08: 20B(50-100)+20B(100-150)= zand, zwak puinhoudend 
M09: 03(150-200)+05(150-200)+10(150-200)+15(150-200)= klei  
M10: 17(120-170)+18(150-200)+26(150-200)+28(150-200)= klei 

 
 
In tabel 7 zijn de meetwaarden en toetsingsresultaten voor grondwater weergegeven.  
 
 
TABEL 7: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (µg/l) 
 

Peilbuis Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn VOCl  Olie BTEXNS3 

03 280* - - - - - - - - - - xylenen 0,5* 
naftaleen 0,04* 

17 210* - - - - - - - - - - - 

26 180* - - - - - - - - - - xylenen 0,3* 

#: overige parameters <detectiegrens 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Bovengrond 
De bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand en 
klei. In de bovengrond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen 
(puin en baksteen) waargenomen. 
 
In M01 overschrijdt het gehalte PAK de desbetreffende achtergrondwaarde. De gehalten van de 
overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden. In M02 
tot en met M05 zijn alle onderzochte parameters lager dan de betreffende achtergrondwaarden.  
 
Ondergrond 
De ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit klei. In de 
ondergrond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (puin en 
baksteen) waargenomen. 
 
In M06 overschrijdt het gehalte kwik de desbetreffende achtergrondwaarde. In M07, M08 en 
M10 overschrijdt het gehalte PAK de desbetreffende achtergrondwaarde. In M09 overschrijdt 
het gehalte minerale olie de desbetreffende achtergrondwaarde. De gehalten van de overige 
onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden.  
 
Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich in het traject van 0,78 tot 1,62 m-mv. Tijdens het 
veldonderzoek zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen aan het bemonsterde grondwater. 
 
In het grondwater uit peilbuis 03 overschrijden de concentraties barium, xylenen en naftaleen 
de desbetreffende streefwaarden. In het grondwater uit peilbuis 26 overschrijdt de concentratie 
naftaleen de desbetreffende streefwaarde. De concentraties van de overige onderzochte 
parameters zijn alle lager dan de betreffende streefwaarden. In het grondwater uit peilbuis 17 
zijn alle onderzochte concentraties lager dan de desbetreffende streefwaarden.  
 
Bespreking/discussie 
De herkomst van de licht aangetroffen verontreinigingen zijn onbekend. De licht aangetoonde 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater geven geen aanleiding tot het uitvoeren van 
een nader bodemonderzoek.  
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van Thunnissen Bouw Boskoop bv is een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek verricht op de locatie Simon Smitweg 7 te Leiderdorp.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het de aanvraag van een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen). In het kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond.  
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
- in de grond zijn plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (puin en baksteen) 

waargenomen; 
- op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 

materialen waargenomen; 
- de grond is licht verontreinigd met kwik, PAK en minerale olie; 
- het grondwater is licht verontreinigd met barium, xylenen en naftaleen; 
- de licht aangetoonde verontreinigingen geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een 

nader bodemonderzoek. 
 
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende achtergrondwaarden (grond) en de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende streefwaarden (grondwater) dient de hypothese onverdacht voor de 
onderzoekslocatie formeel te worden verworpen. Echter, de gemeten waarden zijn dermate 
gering dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem op het 
perceel ingevolge de Wet bodembescherming, niet noodzakelijk is. 
 
Beperkingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen), dan wel de  
voortzetting van het huidige bodemgebruik, worden op basis van de onderzoeksresultaten uit 
milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. 
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Aanbevelingen 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Leiderdorp, om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en 
bovengenoemde conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen).  
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden.  
 
 
IDDS bv 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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geen olie-water reactie, neutraal 
blauwgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, matig humeus, 
resten hout, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-250

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-300

Boring: 04
Datum: 18-06-2015

0

50

1

klinker0

Klinker-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-58
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Boring: 05
Datum: 18-06-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Klinker-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, Guts

-200

Boring: 06
Datum: 18-06-2015

0

50

1

klinker0

Klinker-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-58

Boring: 07
Datum: 18-06-2015

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak houthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 08
Datum: 18-06-2015

0

50

1

klinker0

Klinker-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-58
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Boring: 09
Datum: 18-06-2015

0

50

1

klinker0

Klinker-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-58

Boring: 10
Datum: 18-06-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, Guts

-200

Boring: 11
Datum: 18-06-2015

0

50

1

tegel0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-55

Boring: 12
Datum: 18-06-2015

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen roest, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 13
Datum: 18-06-2015

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 14
Datum: 18-06-2015

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 15
Datum: 18-06-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, Guts

-200

Boring: 16
Datum: 18-06-2015

0

50

1

klinker0

Klinker-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-58
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Boring: 17
Datum: 18-06-2015

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-30

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-120

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak houthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-250

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-300

Boring: 18
Datum: 18-06-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, Guts

-200

Boring: 19
Datum: 18-06-2015

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 20
Datum: 18-06-2015

0
tegel0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-30
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Boring: 20A
Datum: 18-06-2015

0
tegel0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-30

Boring: 20B
Datum: 18-06-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 21
Datum: 18-06-2015

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 22
Datum: 18-06-2015

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 23
Datum: 18-06-2015

0

50

1

braak0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 24
Datum: 18-06-2015

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 25
Datum: 18-06-2015

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 26
Datum: 18-06-2015

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak houthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-300
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Boring: 27
Datum: 18-06-2015

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 28
Datum: 18-06-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig baksteenhoudend, 
zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, Guts

-200

Boring: 29
Datum: 18-06-2015

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 30
Datum: 18-06-2015

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 31
Datum: 18-06-2015

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.1 
ANALYSECERTIFICATEN GROND 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Ons kenmerk : Project 541803
Validatieref. : 541803_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 10 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 26 juni 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 82,4 89,4 79,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,5 2,7 3,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 5,2 5,5 13,3

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 32 21 37
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 3,6
S koper (Cu) mg/kg ds 7,3 5,6 8,4
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,06 0,06 0,11
S lood (Pb) mg/kg ds 14 18 25
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 7 8 10
S zink (Zn) mg/kg ds 25 32 39

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,80 0,11 0,11
S anthraceen mg/kg ds 0,14 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,91 0,26 0,22
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,34 0,11 0,10
S chryseen mg/kg ds 0,40 0,14 0,12
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,18 0,07 0,06
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,28 0,10 0,09
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,16 0,08 0,07
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,17 0,09 0,06

S som PAK (10) mg/kg ds 3,4 1,0 0,90

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 541803
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
2557382 = M01 10 (0-50) 17 (0-30) 26 (0-50) 28 (0-50)
2557383 = M02 21 (0-50) 22 (0-50) 25 (0-50) 31 (0-50)
2557384 = M03 12 (0-50) 23 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015
Ontvangstdatum opdracht : 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015
Startdatum : 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015
Monstercode : 2557382 2557383 2557384
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 90,4 83,6 77,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,3 3,2 2,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,4 1,4 13,1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 41
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 4,6
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 0,06 0,13
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 14 27
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 7 13
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 25 42

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,13 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,29 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,14 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,16 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,09 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,13 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,08 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,08 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 1,2 0,36

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 541803
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
2557385 = M04 01 (0-50) 05 (8-50) 08 (8-58) 11 (5-55) 16 (8-58)
2557386 = M05 18 (0-50) 24 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50)
2557387 = M06 05 (70-100) 10 (50-100) 15 (50-100) 17 (70-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015
Ontvangstdatum opdracht : 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015
Startdatum : 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015
Monstercode : 2557385 2557386 2557387
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 79,0 87,3 77,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,7 1,9 1,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 13,1 7,1 23,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 37 29 75
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,8 3,3 6,7
S koper (Cu) mg/kg ds 27 < 5,0 13
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,11 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 27 12 12
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 12 10 25
S zink (Zn) mg/kg ds 43 26 47

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 47 < 35 44

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 2,4 0,29 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,40 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 2,8 0,41 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 1,2 0,17 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 1,2 0,19 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,59 0,09 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,79 0,14 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,43 0,07 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,54 0,09 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 10 1,5 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 541803
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
2557388 = M07 18 (50-100) 26 (50-100) 28 (50-100)
2557389 = M08 20B (50-100) 20B (100-150)
2557390 = M09 03 (150-200) 05 (150-200) 10 (150-200) 15 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015
Ontvangstdatum opdracht : 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015
Startdatum : 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015
Monstercode : 2557388 2557389 2557390
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 65,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 25,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 110
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 8,1
S koper (Cu) mg/kg ds 15
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 18
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 29
S zink (Zn) mg/kg ds 58

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,27
S anthraceen mg/kg ds 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,44
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,19
S chryseen mg/kg ds 0,21
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,10
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,14
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,09

S som PAK (10) mg/kg ds 1,6

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 541803
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
2557391 = M10 17 (120-170) 18 (150-200) 26 (150-200) 28 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/06/2015
Ontvangstdatum opdracht : 19/06/2015
Startdatum : 19/06/2015
Monstercode : 2557391
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 541803
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2557382
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Uw referentie : M01 10 (0-50) 17 (0-30) 26 (0-50) 28 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2557383
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Uw referentie : M02 21 (0-50) 22 (0-50) 25 (0-50) 31 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2557384
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Uw referentie : M03 12 (0-50) 23 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2557385
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Uw referentie : M04 01 (0-50) 05 (8-50) 08 (8-58) 11 (5-55) 16 (8-58)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2557386
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Uw referentie : M05 18 (0-50) 24 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2557387
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Uw referentie : M06 05 (70-100) 10 (50-100) 15 (50-100) 17 (70-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2557388
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Uw referentie : M07 18 (50-100) 26 (50-100) 28 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 16 %
2) fractie C19 - C29 57 %
3) fractie C29 - C35 25 %
4) fractie C35 -< C40 2 %

minerale olie gehalte: 47 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2557389
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Uw referentie : M08 20B (50-100) 20B (100-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 8 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2557390
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Uw referentie : M09 03 (150-200) 05 (150-200) 10 (150-200) 15 (150-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 36 %
3) fractie C29 - C35 52 %
4) fractie C35 -< C40 1 %

minerale olie gehalte: 44 mg/kg ds

Oliechromatogram 9 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2557391
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Uw referentie : M10 17 (120-170) 18 (150-200) 26 (150-200) 28 (150-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 10 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



Aanvullende informatie
Indicatieve resultaten onder de reguliere rapportagegrens

Uw referentie : M01 10 (0-50) 17 (0-30) 26 (0-50) 28 (0-50)
Monstercode : 2557382

minerale olie (florisil
clean-up)

: 29 mg/kg ds

Uw referentie : M02 21 (0-50) 22 (0-50) 25 (0-50) 31 (0-50)
Monstercode : 2557383

minerale olie (florisil
clean-up)

: 27 mg/kg ds

Uw referentie : M03 12 (0-50) 23 (0-50)
Monstercode : 2557384

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : M04 01 (0-50) 05 (8-50) 08 (8-58) 11 (5-55) 16 (8-58)
Monstercode : 2557385

minerale olie (florisil
clean-up)

: 23 mg/kg ds

Uw referentie : M05 18 (0-50) 24 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50)
Monstercode : 2557386

minerale olie (florisil
clean-up)

: 33 mg/kg ds

Uw referentie : M06 05 (70-100) 10 (50-100) 15 (50-100) 17 (70-100)
Monstercode : 2557387

minerale olie (florisil
clean-up)

: 21 mg/kg ds

Uw referentie : M08 20B (50-100) 20B (100-150)
Monstercode : 2557389

minerale olie (florisil
clean-up)

: 21 mg/kg ds

Uw referentie : M10 17 (120-170) 18 (150-200) 26 (150-200) 28 (150-200)
Monstercode : 2557391

minerale olie (florisil
clean-up)

: 32 mg/kg ds

Opmerking
Deze indicatieve resultaten vallen buiten de geaccrediteerde methode(n) en dienen derhalve te worden gezien als
aanvullende informatie op de op het analysecertificaat vermelde resultaten.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 541803
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

2557382 M01 10 (0-50) 17 (0-30) 26 (0-50) 28 (0-50) 10 0-0.5 1899876AA
17 0-0.3 1899417AA
26 0-0.5 1899864AA
28 0-0.5 1899868AA

2557383 M02 21 (0-50) 22 (0-50) 25 (0-50) 31 (0-50) 21 0-0.5 1899418AA
22 0-0.5 1899408AA
25 0-0.5 1899865AA
31 0-0.5 1899413AA

2557384 M03 12 (0-50) 23 (0-50) 12 0-0.5 1900624AA
23 0-0.5 1899420AA

2557385 M04 01 (0-50) 05 (8-50) 08 (8-58) 11 (5-55) 16 (8-58) 01 0-0.5 1899887AA
05 0.08-0.5 1900626AA
08 0.08-0.58 1900609AA
11 0.05-0.55 1899878AA
16 0.08-0.58 1899411AA

2557386 M05 18 (0-50) 24 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50) 18 0-0.5 1899423AA
24 0-0.5 1899866AA
27 0-0.5 1899867AA
30 0-0.5 1899422AA

2557387 M06 05 (70-100) 10 (50-100) 15 (50-100) 17 (70-100) 10 0.5-1 1899863AA
15 0.5-1 1899421AA
05 0.7-1 1900627AA
17 0.7-1 1899416AA

2557388 M07 18 (50-100) 26 (50-100) 28 (50-100) 18 0.5-1 1900614AA
26 0.5-1 1899889AA
28 0.5-1 1899870AA

2557389 M08 20B (50-100) 20B (100-150) 20B 0.5-1 1899879AA
20B 1-1.5 1899854AA

2557390 M09 03 (150-200) 05 (150-200) 10 (150-200) 15
(150-200)

10 1.5-2 1899884AA
15 1.5-2 1899424AA
03 1.5-2 1900612AA
05 1.5-2 1900613AA

2557391 M10 17 (120-170) 18 (150-200) 26 (150-200) 28
(150-200)

18 1.5-2 1899419AA
26 1.5-2 1899872AA
28 1.5-2 1900618AA
17 1.2-1.7 1899414AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 541803
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 541803
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQS-VVKU-LHNF-PWDQ Ref.: 541803_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.2 
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Ons kenmerk : Project 542643
Validatieref. : 542643_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ICIS-VPWF-BLWE-REPV
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 juni 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 280 210 180
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 6,7 3,5 5,6
S koper (Cu) µg/l < 2 < 2 < 2
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l 8,3 4,3 11
S zink (Zn) µg/l < 10 < 10 < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l 0,04 < 0,02 < 0,02
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l 0,3 < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l 0,2 < 0,1 < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l 0,3 < 0,2 0,2

S som xylenen µg/l 0,5 0,2 0,3

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 542643
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
2656951 = 03-1-1 03 (200-300)
2656952 = 17-1-1 17 (200-300)
2656953 = 26-1-1 26 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015
Ontvangstdatum opdracht : 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015
Startdatum : 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015
Monstercode : 2656951 2656952 2656953
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ICIS-VPWF-BLWE-REPV Ref.: 542643_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 542643
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ICIS-VPWF-BLWE-REPV Ref.: 542643_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2656951
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Uw referentie : 03-1-1 03 (200-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ICIS-VPWF-BLWE-REPV Ref.: 542643_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2656952
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Uw referentie : 17-1-1 17 (200-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 2 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ICIS-VPWF-BLWE-REPV Ref.: 542643_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2656953
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Uw referentie : 26-1-1 26 (200-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 3 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ICIS-VPWF-BLWE-REPV Ref.: 542643_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

2656951 03-1-1 03 (200-300) 03 2-3 0231564YA
03 2-3 0231553YA
03 2-3 0148515MM

2656952 17-1-1 17 (200-300) 17 2-3 0231565YA
17 2-3 0231549YA
17 2-3 0148534MM

2656953 26-1-1 26 (200-300) 26 2-3 0148527MM
26 2-3 0226946YA
26 2-3 0226936YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 542643
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ICIS-VPWF-BLWE-REPV Ref.: 542643_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 542643
Project omschrijving : 1505H255-Simon Smitweg 7 te Leiderdorp
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ICIS-VPWF-BLWE-REPV Ref.: 542643_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4.1 
NORMERING WET BODEMBESCHERMING EN 

GECORRIGEERDE MEETRESULTATEN GROND 

 

 



 
 

Projectcode: 1505H255 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M01 M02 M03 

Certificaatcode   541803 541803 541803 

Boring(en)   10, 17, 26, 28 21, 22, 25, 31 12, 23 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,5 2,7 3,7 

Lutum % ds 5,2 5,5 13 

Datum van toetsing  30-6-2015 30-6-2015 30-6-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  82,4 82,4 (6)   89,4 89,4 (6)   79,9 79,9 (6)  

Lutum % (m/m) 
ds 

 5,2    5,5    13,3   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 3,5    2,7    3,7   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  32 89 (6)   21 57 (6)   37 59 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,22 -0,03  <0,20 <0,22 -0,03  <0,20 <0,19 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <5,5 -0,05  <3,0 <5,3 -0,06  3,6 5,7 -0,05 

Koper [Cu] mg/kg ds  7,3 13,0 -0,18  5,6 10,1 -0,2  8,4 12,0 -0,19 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,06 0,08 -0  0,06 0,08 -0  0,11 0,13 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  14 20 -0,06  18 26 -0,05  25 32 -0,04 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  7 16 -0,29  8 18 -0,26  10 15 -0,31 

Zink [Zn] mg/kg ds  25 49 -0,16  32 64 -0,13  39 57 -0,14 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,80 0,80   0,11 0,11   0,11 0,11  

Anthraceen mg/kg ds  0,14 0,14   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,91 0,91   0,26 0,26   0,22 0,22  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,34 0,34   0,11 0,11   0,10 0,10  

Chryseen mg/kg ds  0,40 0,40   0,14 0,14   0,12 0,12  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,18 0,18   0,07 0,07   0,06 0,06  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,28 0,28   0,10 0,10   0,09 0,09  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,16 0,16   0,08 0,08   0,07 0,07  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,17 0,17   0,09 0,09   0,06 0,06  

PAK 10 VROM mg/kg ds  3,4 3,4 0,05  1,0 1,0 -0,01  0,90 0,90 -0,02 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,014 -0,01   <0,018 -0   <0,013 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,005    <0,005    <0,005   

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <70 -0,02  <35 <91 -0,02  <35 <66 -0,03 

 



 
 

Projectcode: 1505H255 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M04 M05 M06 

Certificaatcode   541803 541803 541803 

Boring(en)   01, 05, 08, 11, 16 18, 24, 27, 30 05, 10, 15, 17 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,58 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 2,3 3,2 2,9 

Lutum % ds 1,4 1,4 13 

Datum van toetsing  30-6-2015 30-6-2015 30-6-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  90,4 90,4 (6)   83,6 83,6 (6)   77,5 77,5 (6)  

Lutum % (m/m) 
ds 

 1,4    1,4    13,1   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 2,3    3,2    2,9   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)   <20 <54 (6)   41 67 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,23 -0,03  <0,20 <0,20 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <7,4 -0,04  <3,0 <7,4 -0,04  4,6 7,3 -0,04 

Koper [Cu] mg/kg ds  <5,0 <7,2 -0,22  <5,0 <7,0 -0,22  10 15 -0,17 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,06 0,09 -0  0,13 0,16 0 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  14 22 -0,06  27 35 -0,03 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  5 15 -0,31  7 20 -0,23  13 20 -0,23 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  25 58 -0,14  42 63 -0,13 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,13 0,13   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,29 0,29   0,05 0,05  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,14 0,14   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,16 0,16   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,09 0,09   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,13 0,13   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,08 0,08   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,08 0,08   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  <0,35 <0,35 -0,03  1,2 1,2 -0,01  0,36 0,37 -0,03 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,021 0   <0,015 -0,01   <0,017 -0 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,005    <0,005    <0,005   

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <107 -0,02  <35 <77 -0,02  <35 <84 -0,02 

 



 
 

Projectcode: 1505H255 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M07 M08 M09 

Certificaatcode   541803 541803 541803 

Boring(en)   18, 26, 28 20B, 20B 03, 05, 10, 15 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,50 - 1,50 1,50 - 2,00 

Humus % ds 2,7 1,9 1,8 

Lutum % ds 13 7,1 23 

Datum van toetsing  30-6-2015 30-6-2015 30-6-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  79,0 79,0 (6)   87,3 87,3 (6)   77,8 77,8 (6)  

Lutum % (m/m) 
ds 

 13,1    7,1    23,0   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 2,7    1,9    1,8   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  37 60 (6)   29 69 (6)   75 80 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,20 -0,03  <0,20 <0,22 -0,03  <0,20 <0,18 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  3,8 6,0 -0,05  3,3 7,4 -0,04  6,7 7,1 -0,05 

Koper [Cu] mg/kg ds  27 40 0  <5,0 <6,2 -0,23  13 16 -0,16 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,11 0,13 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  27 35 -0,03  12 17 -0,07  12 14 -0,08 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  12 18 -0,26  10 20 -0,23  25 27 -0,12 

Zink [Zn] mg/kg ds  43 64 -0,13  26 49 -0,16  47 54 -0,15 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  2,4 2,4   0,29 0,29   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  0,40 0,40   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  2,8 2,8   0,41 0,41   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,2 1,2   0,17 0,17   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  1,2 1,2   0,19 0,19   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,59 0,59   0,09 0,09   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,79 0,79   0,14 0,14   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,43 0,43   0,07 0,07   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,54 0,54   0,09 0,09   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  10 10 0,22  1,5 1,5 0  <0,35 <0,35 -0,03 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,018 -0   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,005    <0,005    <0,005   

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  47 174 -0  <35 <123 -0,01  44 220 0,01 

 



 
 

Projectcode: 1505H255 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M10 

Certificaatcode   541803 

Boring(en)   17, 18, 26, 28 

Traject (m -mv)   1,20 - 2,00 

Humus % ds 4,4 

Lutum % ds 25 

Datum van toetsing  30-6-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   

OVERIG   

Droge stof %  65,2 65,2 (6)  

Lutum % (m/m) 
ds 

 25,0   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 4,4   

Gewicht artefacten g  <1   

   

METALEN   

Barium [Ba] mg/kg ds  110 110 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,16 -0,04 

Kobalt [Co] mg/kg ds  8,1 8,1 -0,04 

Koper [Cu] mg/kg ds  15 17 -0,15 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,07 0,07 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  18 19 -0,06 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  29 29 -0,09 

Zink [Zn] mg/kg ds  58 62 -0,13 

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,27 0,27  

Anthraceen mg/kg ds  0,05 0,05  

Fluorantheen mg/kg ds  0,44 0,44  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,19 0,19  

Chryseen mg/kg ds  0,21 0,21  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,10 0,10  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,14 0,14  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,07 0,07  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,09 0,09  

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,6 1,6 0 

   

PCB`S   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,011 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,005   

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <56 -0,03 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 1505H255 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 



 
 

Projectcode: 1505H255 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  03-1-1 17-1-1 26-1-1 

Datum bemonstering  25-6-2015 25-6-2015 25-6-2015 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  30-6-2015 30-6-2015 30-6-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Barium [Ba] µg/l  280 280  0,4  210 210  0,28  180 180  0,23 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  6,7 6,7  -0,17  3,5 3,5  -0,21  5,6 5,6  -0,18 

Koper [Cu] µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  8,3 8,3  -0,11  4,3 4,3  -0,18  11 11  -0,07 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08 

     

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

Tolueen µg/l  0,3 0,3  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  0,2 0,2    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  0,3 0,3    <0,2 <0,1    0,2 0,2   

Xylenen (som) µg/l  0,5 0,5  0  <0,2 <0,2  0  0,3 0,3  0 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   1,2 (2,14)    <0,77 (2,14)    0,83 (2,14)  

     

PAK     

Naftaleen µg/l  0,04 0,04  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   0,00057 (11)    <0,00020 (11)    <0,00020 (11)  

     

VOCL     

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan µg/l  <0,4 <0,4  -0  <0,4 <0,4  -0  <0,4 <0,4  -0 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 
 
 



 
 

Projectcode: 1505H255 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 
Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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BIJLAGE 7 
HISTORISCHE INFORMATIE 

 



Bodemrapportage
 Simon Smitweg 7 te LEIDERDORP

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 96929        Y 463366 meter
Buffer: 25 meter

Legenda

Bodemlocaties Wegen

Onderzoeksrapporten Water

Historisch bodembestand Afscheiding

Kadaster Geselecteerd perceel

Bebouwing 25-meter buffer
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Toelichting op de verstrekte informatie

 
De Omgevingsdienst West-Holland beheert van haar werkgebied een database met bodemgegevens
afkomstig van deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Deze bodemgegevens worden
toegankelijk gemaakt met behulp van een bodeminformatiesysteem (bis).  
In deze rapportage zijn de bij de Omgevingsdienst bekende gegevens over de bodemkwaliteit van het
geselecteerde adres of perceel en de directe omgeving daarvan verwerkt.   
Hieronder volgt een toelichting op de opbouw van het rapport en de weergegeven informatie. Heeft u vragen
naar aanleiding van dit rapport en/of behoefte aan advies? Neem dan contact op met de heer P. van Valen
van ons Bodem informatie punt via 071-4083276 of BIP@odwh.nl

Opbouw van deze rapportage

De rapportage komt als volgt tot stand. Op basis van een geografische analyse wordt het bevraagde adres
of perceel gecontroleerd op de aanwezigheid van een bodemlocatie contour. Is deze aanwezig op het
perceel, of in de nabijheid hiervan, dan wordt de aanwezige informatie van het geselecteerde perceel
getoond in onderstaande volgorde: 

Overzicht bodemlocatie(s) 
Gegevens bodemlocatie(s) 
Statusoverzicht bodemlocatie 
Rapportinformatie 
Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

 
Naast de geografische analyse van het geselecteerde perceel wordt ook in een buffer van 25 meter rond het
perceel gekeken of er bodemlocaties aanwezig zijn. Als er geen gegevens van het bevraagde perceel bekend
zijn dan kan het zijn dat er alleen gegevens van bodemlocaties binnen het buffergebied van 25 meter
worden getoond.

Welke informatie wordt getoond?

De getoonde gegevens bestaan uit informatie over de bodemkwaliteit per locatie of perceel. Niet alle
bodemgegevens bij de Omgevingsdienst. Alleen bodeminformatie die bij ons is aangeleverd in het kader van
een bouwaanvraag, aankoop of verkoop, sanering van een ondergrondse olietank en/of
bodemverontreiniging wordt in deze rapportage opgenomen.  
 
Onderstaande gegevens worden, indien aanwezig, getoond in het rapport: 

algemene bodemkwaliteit van een perceel 
historische informatie met betrekking tot bronnen van mogelijke bodemverontreiniging 
aanwezigheid van ondergrondse tanks op een perceel 
eventueel openstaande vervolgactie per perceel in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) 

Actualiteit getoonde bodemgegevens

De bodemgegevens worden door de Omgevingsdienst minimaal één per week geactualiseerd zodat
eventuele tussentijdse ingevoerde wijzigingen worden meegenomen. Bij grote wijzigingen kan de
updatefrequentie worden ingekort om de inhoud van het rapport zo actueel mogelijk te laten zijn. 

Toelichting op getoonde informatie

Overzicht bodemlocatie 
Op dit kaartje wordt het bevraagde perceel getoond met de buffer van 25 meter.  
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Gegevens bodemlocatie 
Hier worden gegevens getoond van de bodemlocatie zoals deze in het bodeminformatiesysteem bij de
omgevingsdienst bekend zijn. De bodemlocatie is bij ons bekend onder zowel de adresgegevens als een
locatiecode die altijd begint met ‘AA’. De locatiecode is een handige en unieke zoekingang in ons systeem bij
vragen over deze locatie.  
 
Statusoverzicht bodemlocatie 
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de belangrijkste statusvelden op locatieniveau gegeven:

Status laatste rapport: datum van het laatst uitgevoerde onderzoek op de locatie.  
Beoordeling verontreiniging: de mate van verontreiniging. 
Vervolgactie (Wbb): de vervolgactie van de locatie voor het bevoegd gezag. 
Besluit status: de conclusie van het besluit als er door het bevoegd gezag een beschikking over het geval
van bodemverontreiniging is afgegeven. 
Datum besluit: datum van bovengenoemd besluit. 
Bevoegd gezag Wbb: bij welke instantie de bevoegdheid in het kader van de Wbb ligt . 
Bepaalde risico’s: als er bij een verontreiniging risico’s zijn vastgesteld wordt hier weergegeven welke
risico’s dat zijn. 
Asbeststatus: de status van asbest in/op de bodem van de locatie. 

 

Rapportinformatie 
In dit hoofdstuk worden de eventueel uitgevoerde onderzoeken op een bodemlocatie samengevat
weergegeven:

Datum rapport: datum van het rapport. 
Onderzoeksstatus: in welke fase van bodemonderzoek het onderzoek zich bevindt. 
Aanleiding: wat de aanleiding voor het bodemonderzoek is. 
Auteur: welk onderzoeksbureau/adviesbureau het onderzoek heeft gerapporteerd. 
Rapportnummer: kenmerk van de rapportage. 

 

Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Hier worden eventueel bodembedreigende activiteiten afkomstig uit het Historisch bodembestand (Hbb)
en/of het bodemonderzoek vermeld.

Gebruik: omschrijving van de bodembedreigende activiteit. 
Van/Tot: start- en eindjaar, indien bekend, van de bodembedreigende activiteit(en). 
Voldoende onderzocht: is de specifieke bodembedreigende activiteit voldoende onderzocht bij het
bodemonderzoek? 

 

Activiteiten uit Hbb 
Het Hbb is een bestand waarin alle bodembedreigende activiteiten afkomstig uit oude gemeentearchieven,
Hinderwetvergunningen, luchtfoto’s e.d. zijn vastgelegd. Dit statische bestand vormt de basis voor het
inschatten van mogelijke verontreinigingsrisico’s van de bodem op een locatie.

Gebruik: omschrijving bodembedreigende activiteit. 
Bedrijfsnaam: naam van het bedrijf waar de activiteit(en) plaatsvonden. 
Vindplaats dossier: archiefbron van de activiteit (bijvoorbeeld KvK, Hw voor Hinderwet). 
Adres: straat, huisnummer en plaats van het (voormalig) bedrijf en/of bodembedreigende activiteit 

 

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 
Hier worden activiteiten weergegeven van locaties waarvan de Omgevingsdienst geen onderzoekgegevens
heeft, maar die de locatie verdacht maken van bodemverontreiniging.

(c) 2011 Omgevingsdienst West-Holland, Bodem Informatie Punt (BIP) - Pagina 4 van 15 - 11-05-2015



Informatie over geselecteerd gebied

  Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 

 Simon Smitweg 7 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

Locatie code Naam
onderzoeksterrein

Straat Nummer Postcode Plaats

AA054700504 Simon Smitweg 7 Simon Smitweg 7 2353GA LEIDERDORP

AA054700151 Simon Smitweg
(Parallelweg Rijksweg A4)

SIMON SMITWEG LEIDERDORP

Locatie code AA054700504

Naam onderzoeksterrein Simon Smitweg 7

Straat Simon Smitweg

Nummer 7

Postcode 2353GA

Plaats LEIDERDORP

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Vervolgactie (Wbb) voldoende onderzocht

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Niet onderzocht

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

31-08-2011 Verkennend onderzoek NEN
5740

Bouwvergunning IDDS 1106D375/DBE/rap
1

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

onverdachte activiteit Heden 2011 Ja

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar
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Simon Smitweg (Parallelweg Rijksweg A4) 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

  Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

Locatie code AA054700151

Naam onderzoeksterrein Simon Smitweg (Parallelweg Rijksweg A4)

Straat SIMON SMITWEG

Nummer

Postcode

Plaats LEIDERDORP

Status laatste rapport Onderzoek omvang/EUT

Beoordeling verontreiniging Onverdacht/Niet verontreinigd

Vervolgactie (Wbb) voldoende onderzocht

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

11-04-2005 Verkennend onderzoek NEN
5740

Bouwvergunning Grontmij 99058031-lp

07-05-2004 Nader onderzoek Voorgaand IDDS 04035405/GG/rap1

14-01-2004 Indicatief onderzoek Civieltechnisch Grontmij 99047308-
DH,rev.D1

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

stortplaats rioolslib op land Heden Onbekend

volkstuinen Heden Onbekend

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het
geselecteerde perceel

  Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 

 Simon Smitweg (vierzicht) 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

  Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

Locatie code Naam
onderzoeksterrein

Straat Nummer Postcode Plaats

AA054700195 Simon Smitweg (vierzicht) SIMON SMITWEG LEIDERDORP

Locatie code AA054700195

Naam onderzoeksterrein Simon Smitweg (vierzicht)

Straat SIMON SMITWEG

Nummer

Postcode

Plaats LEIDERDORP

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Vervolgactie (Wbb) voldoende onderzocht

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Onverdacht op basis preHO

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

25-11-2005 Verkennend onderzoek NEN
5740

Bouwvergunning Grontmij 99066443-lp

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar
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Topografie
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 96929        Y 463366
Buffer: 25 meter

  

Bebouwing Perceelgrenzen

Wegen Geselecteerd gebied

Water 25-meter contour

Afscheiding
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GBKN
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 96929        Y 463366
Buffer: 25 meter

  

Bebouwing Afscheiding

Wegen Geselecteerd gebied

Water 25-meter contour
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Kadaster
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 96929        Y 463366
Buffer: 25 meter

  

Perceelgrenzen 25-meter contour

Geselecteerd gebied
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Verklaring vaktermen

 
Achtergrondwaarde (AW 2000) 
Norm waaronder sprake is van schone grond. Overschrijding van deze waarde (AW2000) leidt tot licht
verontreinigde grond. De Achtergrondwaarde varieert met de bodemverontreinigende stof en de
bodemsoort.  
 
Aanvullend onderzoek 
Een beperkt onderzoek, dat meestal volgt op een verkennend of oriënterend onderzoek. Het heeft meestal
tot doel aanvullende informatie te vergaren, zodat een nader onderzoek niet meer nodig is.  
 
Asbestonderzoek NEN 5707 
De NEN 5707 beschrijft hoe onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem uitgevoerd wordt.  
 
Asbestonderzoek NEN 5897 
De NEN 5897 beschrijft hoe onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in puinhoudende bodem uitgevoerd
wordt.  
 
Beschikking 
Een beschikking is een officieel overheidsbesluit. Voor het grondgebied van de Omgevingsdienst West-
Holland (ODWH) is de omgevingsdienst het bevoegd gezag dat beschikkingen in het kader van de Wet
bodembescherming afgeeft. Indien een vermoeden bestaat of al duidelijk is dat een geval van ernstige
bodemverontreiniging aanwezig is, kan de verontreiniging worden gemeld bij de ODWH. Deze zal, indien
voldoende gegevens aanwezig zijn, een beschikking afgeven. Hierin staat wat de ernst en risico’s van de
verontreiniging zijn en of sanering in het kader van de Wet bodembescherming noodzakelijk is. De ODWH
geeft ook haar goedkeuring – middels het nemen van beschikkingen –  over plannen om de bodem te
saneren. Een geval van ernstige bodemverontreiniging mag meestal alleen gesaneerd worden volgens een
saneringsplan dat met een beschikking is goedgekeurd. De uitzondering hierop geldt voor eenvoudige
standaard bodemsaneringen waarbij de mogelijkheid bestaat om te saneren op basis van een melding in het
kader van het Besluit Uniforme Saneringen (de zogenaamde BUS-melding). Tot slot geeft de ODWH ook
beschikkingen af over een uitgevoerde bodemsanering en eventueel nazorgplan, de zogenaamde evaluatie.
De beschikking geeft dan aan of de sanering afdoende is uitgevoerd, of er sprake is van een
restverontreiniging, of nazorgmaatregelen nodig zijn en of er gebruiksbeperkingen gelden.  
 
Besluit Opslag Ondergrondse Tanks (BOOT) 
Dit Besluit gaf regels voor de opslag van olieproduct of brandstof in ondergrondse tanks. Hieronder viel ook
de plicht tot het uitvoeren van bodemonderzoek bij in gebruik zijnde, ondergrondse tankinstallaties. Deze
regelgeving is in 2008 overgegaan in het ‘Activiteitenbesluit’.  
 
Bodemonderzoek 
Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd om te kunnen bepalen of de bodem verontreinigd geraakt is met
schadelijke stoffen. Soms zijn meerdere bodemonderzoeken nodig om de soort verontreiniging, de
concentraties en de omvang van de verontreiniging te bepalen. Er zijn verschillende soorten
bodemonderzoek, afhankelijk van het specifieke doel.  
 
Bodem sanering bedrijven (BSB-operatie) 
Onderzoek uitgevoerd in het kader van de BSB-operatie.  
 
Bodemsanering 
Door grond te ontgraven, ter plekke te reinigen of te isoleren kan een geval van bodemverontreiniging
gesaneerd worden. Een locatie is succesvol gesaneerd zodra de bodemkwaliteit geen belemmering meer
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vormt voor het voorgenomen gebruik van de locatie, het zogenaamde ‘functiegericht saneren’. Dit wil dus
niet zeggen dat de bodem ter plaatse volledig is schoongemaakt.   
 
Bodemverontreiniging 
De bodem is verontreinigd als een van de in de NEN 5740 genoemde stoffen, in concentraties boven de
achtergrondwaarde/streefwaarde in de grond of het grondwater (bodem) aanwezig zijn.  
 
BSB-operatie 
In 1993 werd het Besluit ‘Verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen’ ingevoerd. Veel bedrijven werden
hierdoor verplicht de bodemkwaliteit van hun bedrijfsterrein in beeld te brengen. De stichting ‘Bodem
Sanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen’ (BSB) heeft bedrijven hierbij geholpen door de mogelijkheid te
bieden gezamenlijk via de BSB-operatie aan die verplichting te voldoen. De stichting BSB is inmiddels
opgeheven.  
 
Geval van ernstige bodemverontreiniging 
Een geval van verontreiniging waarbij de bodem zodanig is verontreinigd, dat de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant of dier, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Er wordt
gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging als voor een stof meer dan 25 kubieke meter
grond of  
meer dan 100 kubieke meter met grondwater verzadigd bodemvolume boven de interventiewaarde
verontreinigd is. Voor asbest geldt dit volumecriterium niet. Boven een concentratie van 100 mg/kg in grond
is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.  
 
Hbb 
Historisch bodembestand waarin historische gegevens uit verschillende archieven (gemeentearchieven, KvK,
Hinderwetvergunningen etc.) zijn opgenomen mbt bodembedreigende activiteiten.  
 
Historisch onderzoek (HO) 
Archiefonderzoek naar het vroegere gebruik van een locatie. Hiermee kan ingeschat worden of er een risico
is op bodemverontreiniging. Het historisch onderzoek maakt onderdeel uit van een vooronderzoek NEN
5725.  
 
Indicatief onderzoek 
Een verkennend bodemonderzoek beperkt van omvang en niet uitgevoerd volgens de onderzoeksrichtlijnen.  
 
Interventiewaarde (I) 
Norm waarboven sprake is van een sterke bodemverontreiniging. De interventiewaarde varieert met de
bodemverontreinigende stof en de bodemsoort.  
   
ISV-programmering 
De gemeente heeft vanaf 2000 bodemonderzoeken en bodemsaneringen uitgevoerd en gesubsidieerd met
gelden uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Per vijf jaar is een programma opgesteld.  
 
Licht verontreinigd 
De bodem is licht verontreinigd als voor een stof een bepaalde norm in de grond of het grondwater
overschreden wordt. Deze norm heet Streefwaarde (S). Tegenwoordig wordt voor grond de term
Achtergrondwaarde (A) gebruikt.  
 
Locatiecode 
Unieke code die in het bodeminformatiesysteem aan een locatie is gekoppeld.  
Deze code begint altijd met ‘AA’ en wordt daarna gevolgd door de gemeentecode en een uniek volgnummer.
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Matig verontreinigd 
Deze term wordt veel gebruikt door adviesbureau´s om aan te geven dat de concentratie van een stof in de
bodem de Tussenwaarde (T) overschrijdt (gemiddelde van Streefwaarde of Achtergrondwaarde en de
Interventiewaarde).   
 
Meldingsformulier BUS saneringsplan 
Standaard en eenvoudige saneringen kunnen op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) middels
een standaardformulier gemeld worden bij het bevoegd gezag. Dit meldingsformulier vervangt het
saneringsplan.  
 
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag 
De verslaglegging van een standaard sanering kan op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS)
middels een standaardformulier ingediend worden bij het bevoegd gezag. Het formulier vervangt de
saneringsevaluatie.  
 
Monitoring 
Het periodiek meten van de grondwaterkwaliteit.  
 
Nader onderzoek (NO) 
Een vervolgonderzoek op een verkennend bodemonderzoek met als doel de aard, de mate (concentratie),
eventuele risico’s en omvang van de eerder aangetroffen verontreiniging vast te stellen. De gegevens van
het nader onderzoek zijn de basis voor de beoordeling van de ernst van de bodemverontreiniging en de
noodzaak voor een spoedige sanering.  
 
Nazorg 
Nazorg gaat om het zolang als nodig in stand houden van een situatie waarin onaanvaardbaar
milieuhygiënisch risico wordt voorkómen door ‘beheer’ en ‘beheersing’ na een bodemsanering. Hierbij kan
als voorbeeld worden gedacht aan het in stand houden van een leeflaag of periodieke
grondwatermonitoring.  
 
Nulsituatie-onderzoek 
Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het verlenen van een milieuvergunning. De beginsituatie wordt
vastgelegd op de plekken waar volgens de milieuvergunning bodembedreigende activiteiten plaats gaan
vinden. Er wordt alleen gekeken naar de  
bodembedreigende stoffen die gebruikt gaan worden. Na beëindiging van de activiteiten wordt op dezelfde
wijze een eindsituatie-onderzoek uitgevoerd.  
 
Oriënterend onderzoek (OO) 
Een eerste onderzoek naar aanleiding van een vermoeden dat sprake is van bodemverontreiniging.  
 
PreHO 
Deze term wordt gebruikt voor beperkte historische informatie uit bijvoorbeeld archieflijsten. Het betreft
geen volwaardig historisch onderzoek (HO).  
 
Saneringsevaluatie 
Een beschrijving van de uitgevoerde sanering, het resultaat van de sanering en de eventueel te nemen
nazorgmaatregelen.  
 
Saneringsonderzoek (SO) 
Inventarisatie van de manieren waarop een verontreiniging gesaneerd kan worden. Het saneringsonderzoek
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beschrijft de milieuhygiënische, technische en financiële aspecten en de kwaliteit van de bodem die met de
op die manier uitgevoerde sanering kan worden bereikt. Het resultaat van het onderzoek is een voorstel
voor een keuzevariant voor de wijze van sanering.  
 
Saneringsplan (SP) 
Een plan waarin de gekozen saneringsmaatregelen zijn beschreven en de effecten die met de maatregelen
worden beoogd (het saneringsresultaat).  
 
Streefwaarde (S) 
Norm waaronder sprake is van schone grond. Boven de Streefwaarde is sprake van lichte verontreinigde
grond of grondwater.  
De streefwaarde varieert met de bodemverontreinigende stof en de bodemsoort. Voor grond is de
streefwaarde nu vervangen door de Achtergrondwaarde.  
 
Sterk verontreinigd 
De bodem is sterk verontreinigd als voor een stof de interventiewaarde (I) in de grond of het grondwater
overschreden wordt.  
 
Tussenwaarde (T) 
Het gemiddelde van de Streefwaarde (of Achtergrondwaarde) en de Interventiewaarde.  
 
Verkennend onderzoek NEN 5740 
De NEN 5740 beschrijft op welke wijze een verkennend onderzoek moet worden uitgevoerd. De norm biedt
de keuze uit diverse onderzoeksstrategieën, die gebruikt worden afhankelijk van de situatie.  
 
Verkennend onderzoek NVN 5740 
De NVN 5740 is de voorloper (voornorm) van de NEN 5740 en werd tot 1995 gebruikt.  
 
Vooronderzoek NEN 5725 
De NEN 5725 beschrijft op welke wijze een vooronderzoek bij een bodemonderzoek moet worden
uitgevoerd. Een vooronderzoek is een onderzoek naar het vroegere, huidige en toekomstige gebruik van een
locatie. Het onderzoek naar het vroegere gebruik wordt ook wel historisch onderzoek genoemd. Aan de hand
van het vooronderzoek wordt de strategie voor bodemkundig veldonderzoek bepaald. 
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Disclaimer

 
Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de informatie in dit rapport kan het zijn dat deze
mogelijk onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Niet alle tanks, bodemonderzoeken en (historische)
bodemactiviteiten zijn bij ons bekend. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien
van deze informatie. Wij benadrukken dat alleen een bodemonderzoek uitsluitsel kan geven over de
bodemkwaliteit. U helpt de Omgevingsdienst door eventuele fouten of gebreken aan ons te melden.
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1. Inleiding 

 

Men is voornemens om op het Cardea-terrein, naast de nieuwbouw van de 

jeugdzorginstelling, woningbouw te realiseren. Om dit mogelijk te maken is een 

bestemmingsplanwijziging nodig. Langs het terrein ligt de autosnelweg A4 die onderdeel 

is van het Basisnet. Voor een goede ruimtelijke onderbouwing dienen de risico’s 

veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen over de A4 te worden geëvalueerd. 

 

Het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) zijn met RBM II versie 2.3 

berekend voor de transportintensiteit basisnet weg zonder en met realisatie van het plan. 

Het berekende risico is getoetst aan de normstelling externe veiligheid voor 

transportroutes. 

 

In hoofdstuk 2 wordt de normstelling externe veiligheid voor transportroutes toegelicht. In 

hoofdstuk 3 worden de gegevens die nodig zijn voor de risicoberekening samengevat. In 

hoofdstuk 4 wordt het resultaat van de berekening getoond. Hoofdstuk 5 tenslotte bevat 

de conclusie. 
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2. Normstelling externe veiligheid transport 

2.1. Wet- en regelgeving 

 

Het transport van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee door de mogelijkheid 

dat bij een ongeval gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Het risico voor personen die 

verblijven in de omgeving wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). Voor het 

transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het binnenwater is een 

risiconormering vastgesteld. In het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) zijn 

de regels opgenomen voor de ruimtelijke ordening [1]. Voor infrabesluiten zijn de regels 

vastgelegd in de Beleidsregels EV-beoordeling Tracébesluiten (de Beleidsregels) [2]. 

 

Op 1 april 2015 is het Basisnet volledig in werking getreden. Het basisnet bestaat uit een 

aangewezen aantal routes (wegen, spoorwegen en vaarwegen) waarop het mogelijk 

moet zijn en blijven om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Het doel van het Basisnet is het 

vastleggen en waarborgen van een duurzame balans tussen het vervoer van gevaarlijke 

stoffen, de ruimtelijke omgeving en de veiligheid van mensen die wonen en werken langs 

de route. Het Basisnet stelt grenzen aan het risico vanwege het vervoer van gevaarlijke 

stoffen over wegen, vaarwegen en spoorlijnen alsmede aan ruimtelijke ontwikkelingen 

langs die wegen, vaarwegen en spoorlijnen. Voor elke weg, spoorlijn en vaarweg die deel 

uitmaakt van het Basisnet, is vastgesteld hoeveel risico het vervoer van gevaarlijke 

stoffen over die weg, spoorlijn of vaarweg maximaal mag veroorzaken. De basisnetroutes 

en deze zogenoemde “risicoplafonds” zijn vastgelegd in de regeling basisnet [3].  

 

Met de Beleidsregels voor tracébesluiten wordt er voor gezorgd dat het aspect externe 

veiligheid ook bij de aanleg of wijziging van landelijke infrastructuur en van 

verkeersbesluiten onderzocht en meegewogen blijft worden [2]. 

 

2.2. Risicobenadering 

 

Het risico van elk technisch systeem, dus ook van een transportroute, hangt af van twee 

factoren, de kwaliteit van het systeem (“hoe vaak ontstaat een groot lek?”) en het aantal 

mensen in de omgeving (“hoeveel mensen worden bij een groot lek bedreigd?”). Doel 

van het externe veiligheidsbeleid is om aan beide factoren een grens te stellen. De kans 

dat een groot lek ontstaat en het aantal mensen op korte afstand van de transportroute 

willen we zo beperkt mogelijk houden.  

 

De risicobenadering externe veiligheid kent daarom twee begrippen om het risiconiveau 

voor activiteiten met gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze 

begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Met het PR 

wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare functies in 

de omgeving, zoals woonbebouwing. Met het GR wordt geëvalueerd of als gevolg van 

een ongeval een groot aantal slachtoffers kan vallen, doordat een grote groep personen 

blootgesteld wordt. 
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Of een functie kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is te vinden in het Besluit externe 

veiligheid Inrichtingen [5]. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn woningen, scholen, 

ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. Beperkt kwetsbare objecten zijn onder andere 

verspreid liggende woningen, sporthallen en bedrijfsgebouwen. 

 

2.2.1. Plaatsgebonden risico 

 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een 

bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt door een 

ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route. Plaatsen met een gelijk 

risico kunnen door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden weergegeven. Het 

PR leent zich daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen een 

route en kwetsbare bestemmingen zoals woonwijken. In tabel 1 wordt weergegeven 

welke normen voor het plaatsgebonden risico van toepassing zijn. 

 

 
Type object Tracébesluit 

 
Omgevingsbesluit 

Kwetsbare objecten Inspanningsverplichting minister PR 
10-6 en saneringsregeling basisnet 

Grenswaarde PR 10-6 

Beperkt kwetsbare 
objecten 

Richtwaarde PR 10-6 Richtwaarde PR 10-6 

Tabel 1. Normen plaatsgebonden risico 

 

De grenswaarde moet ten allen tijde in acht worden genomen, het bevoegd gezag mag 

niet van de grenswaarde afwijken. Voor de richtwaarde geldt dat uitsluitend in geval van 

zwaarwegende belangen (zoals economische) daarvan mag worden afgeweken. 

Wanneer door een wijziging aan de vervoerskant bestaande kwetsbare bestemmingen 

binnen de 10-6-contour komen te liggen is de saneringsregeling Basisnet van toepassing 

[4]. Eigenaren hebben daarbij recht op aankoop, maar geen plicht tot verkoop.  

 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van basisnetroutes dienen de afstanden  

rechtstreeks getoetst te worden aan de risicoplafonds zoals die zijn vastgesteld in de 

Regeling Basisnet [3]. Voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van andere dan de 

basisnetroutes dienen de afstanden getoetst te worden aan de berekende 10-6 contour 

van het plaatsgebonden risico. In veel gevallen is een risicoberekening niet nodig en kan 

worden volstaan met het toepassen van de vuistregels uit de Handleiding Risicoanalyse 

Transport (Hart) [5]. 

 

2.2.2. Groepsrisico 

 

Het GR geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers 

in de omgeving van de beschouwde activiteit, kortom de kans op een ramp. Het aantal 

personen dat in de omgeving van de route verblijft, bepaalt mede de hoogte van het GR. 

Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde fN-curve, op de verticale as staat de 
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cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N of meer slachtoffers en op de 

horizontale as het aantal slachtoffers. Figuur 1 geeft een voorbeeld.  

 

 

 

Figuur 1. Voorbeeld groepsrisico transportroute 

 

 

Het groepsrisico wordt bepaald per kilometer route en vergeleken met de 

oriëntatiewaarde. Deze waarde helpt het bevoegd gezag bij de afweging of de kans op 

een ramp opweegt tegen het maatschappelijk voordeel van het voorgenomen besluit. Het 

begrip oriëntatiewaarde houdt in dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan besluiten een 

hogere kans op een ramp te accepteren. Als het groepsrisico meer dan 10% toeneemt 

ten opzichte van de bestaande situatie en groter is dan 10% van de oriëntatiewaarde 

dient het groepsrisico te worden verantwoord. Dit wordt ook wel aangeduid als de 

verantwoordingsplicht groepsrisico. In de motivering bij het betrokken besluit moeten 

tenminste de volgende gegevens worden opgenomen: 

 Beschrijving huidig en toekomstig GR 

 Bronmaatregelen en RO-maatregelen 

 Beheersbaarheid van een incident 

 Zelfredzaamheid van bedreigde personen 

 

2.3. Plasbrandaandachtsgebied (PAG) 

 

Incidenten met grote lekkage van gevaarlijke stoffen komen heel weinig voor. Het meest 

voorkomende type incident op wegen en spoorwegen is een lekkage van een brandbare 

vloeistof als benzine. Naast het voldoen aan het plaatsgebonden risico en het 

Oriëntatiewaarde 
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verantwoorden van het groepsrisico moet het bevoegd gezag daarom tevens ingaan op 

een keuze om te bouwen in het zogeheten plasbrandaandachtsgebied (PAG). Het PAG 

is het gebied naast Basisnetroutes waarbij rekening gehouden wordt met de effecten van 

een plasbrand. Deze kan ontstaan wanneer bij een ongeval vrijgekomen brandbare 

vloeistof ontstoken wordt. Met het oog op een dergelijk ongeval zijn in het Bouwbesluit 

2012 en de daarop berustende ministeriële regeling bouwvoorschriften gegeven voor 

gebouwen in plasbrandaandachtsgebieden. De plasbrandaandachtsgebieden zijn bij 

ministeriële regeling aangewezen [3]. 
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3. Uitgangspunten risicoberekening 

3.1. RBM II 

 

Het risico van het transport wordt berekend met RBM II versie 2.3, ontwikkeld in opdracht 

van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor evaluatie van transportroutes [7]. Voor 

de berekening zijn de volgende gegevens nodig: 

 De transportintensiteit van gevaarlijke stoffen.  

 De uitstromingsfrequentie, de kans per voertuigkilometer dat een tankauto met 

gevaarlijke stoffen betrokken raakt bij een ongeval zodanig dat er uitstroming van de 

stof optreedt. In deze studie wordt uitgegaan van de standaard uitstromingsfrequentie 

voor een autosnelweg van 8.3 10-8 /vtgkm. De uitstromingsfrequentie is onafhankelijk 

van het aantal rijstroken.  

 De ligging van de weg. Er is uitgegaan van de OTB plansituatie waarbij de weg 

verbreed wordt naar 2x3 rijstroken en over een gedeelte verdiept aangelegd. De 

verbreding leidt tot een verschuiving van de as van de weg. De berekeningen worden 

uitgevoerd voor de verschoven as van de weg.  

 De wegbreedte. In de OTB plansituatie varieert de totale wegbreedte tussen de 50 en 

75 m. De wegbreedte heeft nagenoeg geen invloed op het externe veiligheidsrisico. Er 

is daarom afgezien van het modelleren van een variabele wegbreedte. Een 

wegbreedte van 50 m wordt gehanteerd. 

 Het aantal personen dat langs de route blootgesteld wordt aan de gevolgen van een 

ongeval. De bevolkingsdichtheden worden aangegeven in veelhoeken langs de route 

met een uniforme dichtheid per veelhoek.  

 De meteorologische gegevens van het weersstation Ypenburg worden gebruikt. 

 Het wegvervoer vindt voor 70% gedurende de dag tussen 6:30 en 18:30 uur en voor 

30% gedurende de nacht plaats. 

 

3.2. Wegtraject 

 

Het groepsrisico wordt berekend voor de A4 gelegen langs de bebouwing in de 

gemeente Leiderdorp. Het traject betreft circa een kilometer aan weerszijde van de 

Cardea-locatie. Voor een schematische weergave van het traject wordt verwezen naar 

figuur 2. 

 

3.3. Transportintensiteit 

 

Voor de transportintensiteit wordt de maximale gebruiksruimte voor het vervoer 

gehanteerd zoals gedefinieerd in de regeling basisnet [3]. De intensiteit voor de 

stofcategorie GF3 (brandbaar gas met voorbeeldstof propaan) is 2162 transporten per 

jaar. 
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3.4. Bebouwing 

 

De bebouwing aan weerszijde langs de A4 tot een afstand van minimaal 350 m vanaf de 

as van de weg is gebaseerd op de toekomstige situatie zoals in 2011 afgeleid [8]. De 

gegevens zijn samengevat in bijlage 1.  

 

De Cardea-locatie is voor dit rapport opgesplitst in twee gedeeltes, een gedeelte voor het 

Cardea gebouw en een gedeelte voor de nu geplande 46 woningen. Figuur 2 toont het 

voorgestelde verkavelingsplan. Voor de woningen wordt uitgegaan van een 

aanwezigheid van 2.4 personen per woning (50% overdag en 100% ’s nachts aanwezig). 

 

 

 

Figuur 2. Voorgesteld verkavelingsplan 
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4. Resultaat risicoberekening 

4.1. Plaatsgebonden risico 

 

De berekende afstand vanaf het midden van de weg tot de PR-contouren wordt getoond 

in tabel 2. Het risico is berekend met alleen de transportintensiteit van brandbaar gas 

GF3 conform de gebruiksruimte voor het basisnet weg. Er is geen contour gevonden voor 

de grenswaarde van 1.0 10-6 /jr, overal buiten de weg is het plaatsgebonden risico kleiner 

dan de grenswaarde. Het plaatsgebonden risico vormt daarom geen belemmering voor 

nieuwe ontwikkelingen.  

 

 
Transportintensiteit Afstand  [m] 

 10-6 10-7 10-8 

Basisnet weg 0 62 131 

Tabel 2. Afstand tot PR-contouren vanaf midden van de weg 

 

 

 

Figuur 3. Plaatsgebonden risicocontouren 
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4.2. Groepsrisico 

 

Figuur 4 geeft een indruk van het groepsrisico langs het traject voor de toekomstige 

situatie. Het groepsrisico ligt onder de oriëntatiewaarde. Het kilometervak met het 

grootste groepsrisico, lichtblauw gekleurd, ligt aan het oostelijk deel van het traject ter 

hoogte van Vierzicht. 

 

 

 

Figuur 4. Ligging kilometer maximale groepsrisico toekomstige situatie 

 : Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico 
bevat en een aanduiding van de grootte van dit groepsrisico.  

 : Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject. 
Groen gekleurd is kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde. 

 
 

: Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject. Geel 
gekleurd is groter dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde, maar kleiner dan de 
oriëntatiewaarde. 

 

 

 

Figuur 5 toont het groepsrisico voor de huidige en de toekomstige situatie voor het meest 

oostelijk gelegen kilometervak met het hoogste groepsrisico. Er is geen berekenbaar 

verschil in het groepsrisico tussen de huidige en de gewenste toekomstige situatie. Het 

groepsrisico per kilometervak is maximaal 0.75 keer de oriëntatiewaarde (bij 199 
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slachtoffers en een frequentie van 1.9 10-7 /jr). Aangezien de toename van het 

groepsrisico kleiner is dan 10% is een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico 

niet nodig. 

 

 

 

Figuur 5. Groepsrisico  

  Toekomstige situatie 
    Huidige situatie 
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5. Conclusie 

 

Men is voornemens om op het Cardea-terrein, naast de nieuwbouw van de 

jeugdzorginstelling, woningbouw te realiseren. Om dit mogelijk te maken is een 

bestemmingsplanwijziging nodig. Langs het terrein ligt de autosnelweg A4 die onderdeel 

is van het Basisnet. Voor een goede ruimtelijke onderbouwing zijn de risico’s veroorzaakt 

door het transport van gevaarlijke stoffen over de A4 geëvalueerd.  

 

Het transport van gevaarlijke stoffen over de A4 leidt niet tot een plaatsgebonden risico 

groter dan de grenswaarde van 1.0 10-6 /jr. Buiten de weg is het plaatsgebonden risico 

altijd kleiner dan de grenswaarde. 

 

Het maximale groepsrisico per kilometer is kleiner dan de oriëntatiewaarde. Er is geen 

berekenbaar verschil in het groepsrisico tussen de huidige en de gewenste toekomstige 

situatie. Aangezien de toename van het groepsrisico kleiner is dan 10% is een 

uitgebreide verantwoording van het groepsrisico niet nodig. 
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Bijlage 1. Gegevens bebouwing  

 

Tabel 1.1 toont de bebouwing gedefinieerd in deze studie voor de huidige situatie 

gebaseerd op gegevens geleverd door de gemeente Leiderdorp. Voor de woningen is 

uitgegaan van 2.4 personen per woning, 50% overdag aanwezig en 100% ’s nachts. De 

kolom Label verwijst naar de ligging van de gebieden zoals getoond in figuur 1.1. 

 

 
Wijk Label Informatie Aantal 

dag 
Aantal 
nacht 

Kerkwijk Kerkwijk 736 woningen 883 1766 

 School1 Kastanjelaan 6 500 0 

 School2 Kom van Aaiweg 2 200 0 

 Kdv1 Amaliaplein 40 35 0 

 WE Leiderdorp 5 Brandweer, politie, 
gemeentewerf 

100 10 

 Gemeentehuis  200 0 

 Zwembad  200 0 

 Tuincentrum  20 0 

 Begraafplaats  30 0 

 Tennis  80 20 

 Verpleeghuis  250 200 

Elisabethhof Elisabethhof 47 woningen 56 113 

 Cardea  150 0 

 Ziekenhuis  1850 700 

 WE Leiderdorp 2  902 0 

 Vierzicht  1600 100 

 Ikea  1200 0 

 AC en McDonald’s  200 100 

 Geluidswerende 
paviljoens 

 333 0 

Voorhof (ged) Voorhof 70 woningen (33 woningen 
/ha, 2.1 ha) 

84 168 

Oranjewijk Oranjewijk 692 woningen 830 1661 

 Kdv2 Hoofdstraat 84 61 0 

 Kdv3 Willem de Zwijgerlaan 1 86 0 

 School3 Bernhardstraat 1 200 0 

Kalkhaven Kalkhaven 158 woningen 190 379 

 Jachthaven 15 personen/ha, 11.8 ha 177 0 

 Munnikenpolder 15 personen/ha, 44.3 ha 665 0 

Tabel 1.1. Aantal personen in de onderscheiden bebouwingsgebieden huidige situatie 
gemeente Leiderdorp 

 

 

In de toekomstige situatie wordt extra bebouwing mogelijk gemaakt. Hierdoor wordt een 

gebied Plantage toegevoegd en wordt het aantal aanwezigen in de gebieden Kerkwijk en 

Oranjewijk groter. Tabel 1.2 vat deze ontwikkelingen samen. 

 

 



  
 

Externe veiligheid A4 woningbouw Cardea-terrein gemeente Leiderdorp 15 

 

 
Wijk Label Informatie Aantal 

dag 
Aantal 
nacht 

Kerkwijk Kerkwijk Extra 68 woningen en 20 
personen 

985 1949 

 Plantage 25 woningen  30 60 

Oranjewijk Oranjewijk Extra 35 personen 865 1696 

Tabel 1.2. Aantal personen in de onderscheiden bebouwingsgebieden toekomstige 
situatie gemeente Leiderdorp 

 

De ligging van de bebouwingsgebieden wordt schematisch getoond in figuur 1.1. 

 

 

 

Figuur 1.1. Ligging bebouwingsgebieden 
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1 Inleiding 

In opdracht van Thunnissen Ontwikkeling BV te Heemstede is een akoestisch onderzoek verricht 

met betrekking tot het voorgenomen nieuwbouwplan nabij de Simon Smitweg te Leiderdorp. 

Het bouwplan bevat 47 nieuw te bouwen woningen. In figuur 1.1 is de locatie weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 

Situatie (de beoogde locatie is grijs gearceerd aangegeven) 

 

Voorliggend rapport bevat de resultaten van het verrichte geluidonderzoek wegverkeer. Op basis 

van de aangereikte verkeersintensiteiten, het geluidregister wegverkeer en aangeleverde 

tekeningen zijn de geluidbelastingen per woning en per weg bepaald. Tevens zijn de 

gecumuleerde geluidbelastingen bepaald. 

 

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt het wettelijk kader beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de uitgangs-

punten. In hoofdstuk 4 wordt het rekenmodel en de rekenmethodiek toegelicht. De rekenresultaten 

zijn opgenomen in hoofdstuk 5. De aan te vragen hogere waarden zijn opgenomen in hoofdstuk 6 

en de conclusies van het onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 7. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Wet geluidhinder 

Op basis van de regels in de Wet geluidhinder wordt vastgesteld in hoeverre nieuwbouw op een 

geluidbelaste locatie al dan niet is toegestaan. Hierbij dient eerst te worden nagegaan in hoeverre 

de geplande nieuwbouw al dan niet geluidgevoelig is en of de betreffende locatie binnen de geluid-

zone van een geluidbron is gelegen. Voor geluidgevoelige objecten binnen de geluidzone gelden 

maximaal toegestane waarden voor de geluidbelasting. Wanneer de geluidbelasting lager is dan 

de zogenoemde voorkeursgrenswaarde, is bouwen van een geluidgevoelig object toegestaan. 

Indien deze daarentegen hoger is dan deze waarde, mag er binnen de zone niet zonder meer een 

geluidgevoelig object worden gerealiseerd. Het van toepassing zijnde wettelijk kader bij de toetsing 

van de berekende geluidbelasting wordt in bijlage I beschreven. 

2.2 Gemeentelijk beleid 

Conform het beleid van de gemeente Leiderdorp (gedelegeerd aan omgevingsdienst West 

Holland) dient voor de toekenning van een hogere waarde aan een aantal voorwaarden te worden 

voldaan. Door deze voorwaarden wordt een leefbare woonsituatie bewerkstelligd. Een beschrijving 

van alle voorwaarden is in bijlage I gegeven. 

2.3 Bouwbesluit 

Ingeval de geluidbelasting op de gevels voldoet aan de geluideisen, is nieuwbouw in de zin van de 

Wet geluidhinder mogelijk. Bij een hogere geluidbelasting kunnen geluidwerende voorzieningen in 

de gevels noodzakelijk zijn. De eventueel benodigde voorzieningen dienen bij de aanvraag 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te worden aangetoond. Hierbij moet voldaan 

worden aan de prestatie-eisen volgens het Bouwbesluit. Deze eisen zijn ook in bijlage I gegeven. 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Situatie 

Het bouwplan met 47 nieuw te bouwen woningen ligt aan de Simon Smitweg te Leiderdorp. De 

woningen liggen langs of in de directe nabijheid van de Simon Smitweg, de Persant Snoepweg en 

de Rijksweg A4. In figuur 3.1 is de verkaveling van het bouwplan opgenomen. 

 

 
Figuur 3.1 

Situatie (de beoogde locatie is grijs gearceerd aangegeven) 

 

In de omgeving staan diverse kantoorpanden zoals het gemeentehuis van Leiderdorp en het 

ziekenhuis Alrijne. Aan de noordwestzijde van het plangebied staan al woningen. 
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3.2 Wegverkeergegevens 

Bij het bepalen van de geluidbelasting zijn de Rijksweg A4, de Simon Smitweg en de 

Persant Snoepweg relevant. De gegevens van de Rijksweg A4 zijn overgenomen uit de meest 

recente versie (08 januari 2015 gedownload) van het wettelijk geluidregister.  

De gegevens van de binnenwegen zijn verkregen van de omgevingsdienst voor het jaar 2020. 

Hierop is een autonome groei van 1,5% per jaar toegepast om het zichtjaar 2025 te verkrijgen. Het 

jaar 2025 wordt voor de bepaling van de toekomstige geluidbelasting representatief geacht.  

In bijlage II zijn de wegverkeersgegevens gespecificeerd. 
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4 Rekenmodel en rekenmethode 

4.1 Rekenmodel 

Van de situatie is een driedimensonaal rekenmodel opgesteld. Hiervoor is gebruikgemaakt van de 

software Geomilieu versie 2.61. 

 

Gebouwen 

Alle bebouwing is gemodelleerd met een reflectiepercentage voor de gevels van 80%, zoals voor 

normale situaties is voorgeschreven. Bij de berekening van de geluidbelasting is rekening 

gehouden met de aanwezigheid van de bestaande bebouwing. 

 

Bodemgebied 

In het rekenmodel is rekening gehouden met harde bodems zoals wegen en parkeerplaatsen en 

akoestisch absorberende bodems zoals grasvlakken. 

 

Geluidafschermende voorzieningen 

De geluidafschermende voorzieningen (geluidschermen) langs de Rijksweg A4 zijn overgenomen 

uit de meest recente versie (08 januari 2015 gedownload) van het wettelijk geluidregister. 

 

Rekenpunten 

De toekomstige geluidbelasting op de gevels van de woningen vanwege het wegverkeer op 

Rijksweg A4, de Persant Snoepweg en de Simon Smitweg is bepaald voor een aantal 

representatief te achten waarneempunten op 1,5 / 4,5 / 7,5 meter hoogte boven het plaatselijk 

maaiveld. 

4.2 Geluidbelasting 

De geluidbelasting in Lden is de geluidbelasting ter plaatse van de gevel over alle perioden van 

07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur (etmaalperiode). 

4.3 Reken- en meetvoorschrift 

De geluidbelasting wordt bepaald op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 

(ex art. 110g Wgh). In de onderhavige situatie is de geluidbelasting bepaald met Standaard 

Rekenmethode II. 

 



 

 R072184aa.00001.rvw | versie 05_001 | 5 oktober 2015 8 

 

5 Rekenresultaten 

5.1 Geluidbelasting 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Rijksweg A4, de Simon Smitweg en de 

Persant Snoepweg is in bijlage III gegeven. Tevens zijn in bijlage III de gecumuleerde geluid-

belastingen van de omliggende wegen opgenomen. 

 

Rijksweg A4 

Uit de berekening blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Rijksweg A4 vanaf 

de eerste verdieping op het eerst blok hoger is dan de maximaal te ontheffen grenswaarde van 

48 dB. De voorgevels van de woningen van het eerste blok dienen op de eerste en tweede 

verdieping te worden uitgevoerd als een ‘dove’ gevel. De voorgevels van de begane grond van 

deze woningen hoeven niet ‘doof’ te worden uitgevoerd. 

Ter plaatse van de inpandige loggia’s op de eerste verdieping wordt geen hogere waarde dan 

53 dB berekend. Deze gevels hoeven niet uitgevoerd te worden als een dove gevel. 

 

Op blok 2 wordt bij de meest westelijke woning op de achtergevel van de tweede verdieping de 

maximaal te ontheffen grenswaarde overschreden. Deze gevel dient ook uitgevoerd te worden als 

een dove gevel. De kopgevel van deze woning hoeft niet uitgevoerd te worden als dove gevel 

waardoor op de tweede verdieping verblijfsruimte mogelijk zijn. Ten gevolge van de Rijksweg A4 

moeten er hogere grenswaarde aangevraagd worden. 

 

Simon Smitweg (richting oost) 

Uit de berekening blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Simon Smitweg 

hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 55 dB 

inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wet geluidhinder. Hiermee wordt de maximale ontheffingswaarde 

van 63 dB niet overschreden. Ten gevolge van de Simon Smitweg (richting oost) moeten er hogere 

grenswaarde aangevraagd worden. 

 

Simon Smitweg (richting noord) 

Uit het voorgaande blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Simon Smitweg 

hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 60 dB 

inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wet geluidhinder. Hiermee wordt de maximale ontheffingswaarde 

van 63 dB van de Wet geluidhinder niet overschreden. Ten gevolge van de Simon Smitweg 

(richting noord) moeten hogere waarde aangevraagd worden. 

 

Persant Snoepweg 

Uit de berekening blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Persant Snoepweg 

niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De Persant Snoepweg vormt dat ook geen 

belemmering voor het onderhavig nieuwbouwplan. 
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5.2 Geluidbeleid gemeente Leiderdorp 

Door de gemeente Leiderdorp (gedelegeerd aan omgevingsdienst West Holland) is geluidbeleid 

vastgesteld. In dit geluidbeleid is vastgesteld dat bij de toekenning van hogere waarden enkele 

voorwaarden zijn verbonden. Voor dit project zijn deze voorwaarden dat de woningen moeten 

beschikken over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. 

 

Op twee woningen na hebben alle woningen in het plangebied de beschikking over een geluidluwe 

gevel en een geluidluwe buitenruimte waar de geluidbelasting per weg lager of gelijk is aan 48 dB 

inclusief aftrek. 

 

Op het eerste blok woningen aan de Simon Smitweg wordt op de eerste en tweede verdieping op 

de voorgevel de maximaal te ontheffen grenswaarde overschreden ten gevolge van de Rijksweg. 

Op de begane grond wordt de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB niet overschreden. Dit 

deel van de gevel behoeft dan ook niet ‘doof’ te worden uitgevoerd te worden. 

Ter plaatse van de kopgevels van de woningen van het eerste blok hoeft alleen de 2e verdieping 

uitgevoerd te worden als een ‘dove’ gevel. In de begane grond en de eerste verdieping kunnen in 

de kopgevels te openen ramen worden geplaatst. 

 

Door de toepassing van een loggia is bewerkstelligd dat de geluidbelasting onder de maximaal te 

ontheffen grenswaarde komt. Hierdoor kan een slaapkamer worden gerealiseerd aan de voorzijde 

van de woningen die is voorzien van te openen delen, zodat spuien (ventileren) mogelijk is. In de 

berekening is bij de loggia’s rekening gehouden met privacy schermen tussen de woningen in van 

1,8 meter hoog en een oppervlaktemassa van minimaal 10 kg/m2.  

 

Met de omgevingsdienst is afgesproken dat voor betreffende slaapkamer akoestische compensatie 

wordt toegepast waarmee het leefklimaat in de slaapkamer wordt verhoogd. Voor de slaapkamers 

is dan ook gekozen voor een 5 dB hogere geluidwering dan het minimaal vereiste wat volgt uit het 

Bouwbesluit. Het binnenniveau bedraagt dan ten hoogste 28 dB bij de slaapkamers aan de 

voorzijde. Ook worden de gedeelte boven de loggia’s voorzien van een geluidabsorberend plafond 

om reflecties in de loggia’s te verminderen. 

 

Ter plaatse van een BEBO-woning en één patiowoning kan niet voldaan worden aan de geluidluwe 

gevel en buitenruimte waar in het geluidbeleid naar wordt gestreefd. De overschrijdingen worden 

bepaald door de Rijksweg A4 en bedragen respectievelijk 1 à 2 dB. Voor deze BEBO-woning en 

patiowoning wordt dan ook ontheffing aangevraagd van het geluidbeleid. De maatregelen die 

getroffen kunnen worden zijn dusdanig ingrijpend dat dit niet wenselijk is vanuit het gebruik van de 

buitenruimte. Om ter plaatse van deze woningen een geluidbelasting te kunnen realiseren van 48 

dB dient op de grens van de buitenruimte een scherm geplaats te worden met een hoogte van 

minimaal 4 meter. Om de geluidbelasting in de buitenruimte en op de gevel zo laag mogelijk te 

houden bij deze woningen wordt bij de meest westelijke woning een dicht scherm van 1,8 meter 

hoogte en 3,5 meter lang geplaatst. Tussen de patiowoningen in wordt ook een dicht scherm van 

1,8 meter geplaatst. Deze schermen dienen een oppervlaktemassa van minimaal 10 kg/m2 te 

hebben.  
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5.3 Gecumuleerde geluidbelasting 

De Wet geluidhinder verplicht bij verlening van een hogere waarde de cumulatie van verschillende 

geluidbronnen in beeld te brengen. In de figuren van bijlage III is de gecumuleerde geluidbelasting 

vanwege het wegverkeer gegeven zonder aftrek ex. Artikel 110g. De gecumuleerde geluid-

belasting vanwege alle wegen bedraagt ten hoogte 65 dB (zonder toepassing van de aftrek ex art. 

110g Wet geluidhinder). 
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6 Maatregelen 

6.1 Algemeen 

Onderzocht is welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de geluidbelasting op de 

woningen te reduceren. Tevens is onderzocht wat de effecten zijn als er een kantoorpand parallel 

aan de A4 wordt gebouwd aan de overzijde van het plangebied. 

6.2 Geluid reducerend asfalt 

Door de Simon Smitweg wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden op de woningen, de 

maximaal te ontheffen grenswaarde wordt niet overschreden. Indien op de Simon Smitweg, zowel 

richting oost als richting noord, 2 laags ZOAB wordt aangelegd, dan zal de geluidbelasting ten 

gevolge van deze wegen met circa 3 tot 4 dB afnemen. De voorkeursgrenswaarde wordt dan nog 

wel overschreden. Het betreft beide wegvakken met een lengte van circa 280 meter die voorzien 

zullen moeten worden van nieuw asfalt. Het vernieuwen van asfalt kost ongeveer € 80 per m2. De 

kosten voor het vervangen van het asfalt bedragen circa € 390.000,-. Deze maatregel wordt als 

niet kosteneffectief gezien. Echter bij groot onderhoud van de weg is dit wel te overwegen.  

In bijlage IV zijn de rekenresultaten van de maatregelen opgenomen. 

6.3 Scherm verhoging A4  

Door de A4 wordt de maximaal te ontheffen grenswaarde overschreden op de 1e en 2e verdieping 

op het eerste blok woningen aan de voorzijde. Onderzocht is wat de effecten zijn indien het 

bestaande scherm langs de A4 met 1,5 meter wordt verhoogd. De hoogte van het bestaande 

scherm bedraagt in de huidige situatie 4 meter en zal met de verhoging op 5,5 meter komen. In de 

berekening is uitgegaan van een verhoging over een lengte van 330 meter. Uit de berekeningen 

blijkt dat ten gevolge van de Rijksweg A4 de maximaal te ontheffen grenswaarde van 53 dB alleen 

wordt overschreden op de tweede verdieping van het eerste blok woningen dat evenwijdig aan de 

rijksweg is geprojecteerd. Hierdoor zullen de voorgevels van het eerste blok op alleen de tweede 

verdieping uitgevoerd moeten worden als dove gevels. Voor de eerste verdieping zal als nog 

hogere waarde aangevraagd moeten worden. 

 

Het verhogen van een scherm met een lengte van circa 330 meter is erg kostbaar. Hiervoor moet 

Rijkswaterstaat, wegbeheerder van de Rijksweg A4, medewerking verlenen. De kosten die 

hiervoor gemaakt moeten worden zijn door LBP|SIGHT, in verband met de noodzakelijke stabiliteit 

en aanvullende eisen van Rijkswaterstaat, moeilijk in te schatten. Tevens zal als nog hogere 

waarde aangevraagd moeten worden waardoor de maatregel als niet voldoende doeltreffend is 

aan te merken. 

In bijlage IV zijn de rekenresultaten van de maatregelen opgenomen. 
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6.4 (Kantoor)gebouw aan de overzijde van de Simon Smitweg 

Onderzocht is wat het effect zal zijn als aan de overzijde van het plangebied in de toekomst een 

gebouw komt te staan. Het bestemmingsplan laat dit toe hierin is een maximale bouwhoogte van 

circa 30 meter opgenomen voor het betreffende kavel. De panden die langs de A4 zijn gevestigd 

hebben variërende hoogten van 11 tot 18 meter. In de berekening is het bouwvlak van het 

betreffende kavel opgevuld met een hoogte van 10 meter welke dus vergelijkbaar is met de 

omgeving.  

 

Uit de berekening blijkt dat bij een bouwhoogte van 10 meter de maximaal te ontheffen 

grenswaarde ten gevolge van de A4 niet wordt overschreden op de eerste verdieping. Mocht dit 

gebouw eerder ontwikkeld worden dan het onderhavig woningbouwplan, dan hoeven de gevels op 

de eerste verdieping van het eerste blok niet uitgevoerd te worden als een dove gevel. Op de 

tweede verdieping wordt de maximaal te ontheffen grenswaarde wel overschreden en dienen de 

gevels wel als een dove gevel uitgevoerd te worden.  

 

Bij een gebouwhoogte van meer dan 10 meter zal er meer afscherming plaatsvinden. De tweede 

verdieping hoeft dan niet uitgevoerd te worden als een dove gevel.  

In bijlage IV zijn de rekenresultaten van deze maatregel opgenomen. 

 

Indien bij de gemeente bekend is wanneer de bebouwing op het betreffende kavel wordt 

gerealiseerd, dan kan hier in overleg met de gemeente als nog rekening mee worden gehouden. 

Vooralsnog zijn wij uitgegaan dat het woningbouwplan eerder wordt gerealiseerd dan het (kantoor) 

gebouw dit kavel. 
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7 Hogere waarden 

In tabel 7.1 zijn de benodigde aan te vragen hogere waarden inzichtelijk gemaakt. Hierbij is per 

woonblok de aan te vragen hogere waarde bepaald. Voor de gevels welke doof uitgevoerd moeten 

worden hoeven geen hogere waarde aangevraagd te worden. In figuur 7.1 is de nummering van de 

blokken aangegeven. 

 

Tabel 7.1  

Hogere waarden per blok en geluidbron inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder 

Blok  Rijksweg A4 Simon Smitweg (richting oost) Simon Smitweg (richting noord) 

1 53 51 - 

2 53 - - 

3 53 - - 

4 53 - - 

5 49 - - 

6 49 - 49 

7 53 - 60 

 

 

 
Figuur 7.1 

Nummering van de blokken van het nieuwbouwplan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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8 Conclusie 

In opdracht van Thunnissen Ontwikkeling BV te Heemstede is een akoestisch onderzoek verricht 

met betrekking tot het voorgenomen nieuwbouwplan nabij de Simon Smitweg te Leiderdorp. 

Het bouwplan bevat 47 nieuw te bouwen woningen. 

 

Geluidbelastingen inclusief aftrek 

Uit het verrichte onderzoek blijkt dat bij de woningen de volgende geluidbelastingen (inclusief 

aftrek) worden berekend: 

- ten hoogste 53 dB ten gevolge van het wegverkeer over de Rijksweg A4; 

- ten hoogste 51 dB ten gevolge van het wegverkeer over de Simon Smitweg (richting oost); 

- ten hoogste 60 dB ten gevolge van het wegverkeer over de Simon Smitweg (richting noord). 

 

Ten gevolge van het verkeer over de Persant Snoepweg kan bij de woningen van het bouwplan 

voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

Maatregelen om de geluidbelasting te verlagen naar de voorkeursgrenswaarde of onder de 

maximaal te ontheffen grenswaarde in de vorm van geluidreducerend asfalt zijn niet kosteneffectief 

gebleken. Voor het verhogen van het bestaande geluidsscherm langs de A4 moet Rijkswaterstaat, 

wegbeheerder van de Rijksweg A4, medewerking verlenen. De kosten die hiervoor gemaakt 

moeten worden zijn door LBP|SIGHT, in verband met de noodzakelijke stabiliteit en aanvullende 

eisen van Rijkswaterstaat, moeilijk in te schatten. De noodzakelijke verhoging van 1,5 meter van 

het bestaande scherm met lengte van 330 meter zal hoogstwaarschijnlijk niet kosteneffectief zijn. 

 

Geluidbeleid gemeente Leiderdorp 

Door de gemeente Leiderdorp (gedelegeerd aan omgevingsdienst West Holland) is geluidbeleid 

vastgesteld. In dit geluidbeleid is vastgesteld dat bij de toekenning van hogere waarden 

voorwaarden zijn verbonden. Voor dit project zijn deze voorwaarden dat de woningen moeten 

beschikken over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. Op twee woningen na 

hebben alle woningen in het plangebied de beschikking over een geluidluwe gevel en een 

geluidluwe buitenruimte waar de geluidbelasting per weg lager of gelijk is aan 48 dB inclusief 

aftrek. 

 

Op het eerste blok woningen (blok 1) aan de Simon Smitweg wordt op de eerste en tweede 

verdieping op de voorgevel de maximaal te ontheffen grenswaarde overschreden ten gevolge van 

de het verkeer op de Rijksweg A4. Door de toepassing van een loggia is bewerkstelligd dat de 

geluidbelasting onder de maximaal te ontheffen grenswaarde komt. Hierdoor kan aan de voorzijde 

van de woningen een slaapkamer worden gerealiseerd die is voorzien van te openen delen, zodat 

spuien (ventileren) mogelijk is. In de berekening is bij de loggia’s rekening gehouden met privacy 

schermen tussen de woningen in van 1,8 meter hoog en een oppervlaktemassa van minimaal 

10 kg/m2. Opgemerkt wordt dat de woningen worden voorzien van een gebalanceerd ventilatie-

systeem.  
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Met de Omgevingsdienst is overeengekomen dat voor betreffende slaapkamer akoestische 

compensatie wordt toegepast waarmee het leefklimaat in de slaapkamer wordt verhoogd. Voor de 

slaapkamers is dan ook gekozen voor een 5 dB hogere geluidwering dan het minimaal vereiste wat 

volgt uit het Bouwbesluit. Het binnenniveau bedraagt dan ten hoogste 28 dB bij de slaapkamers 

aan de voorzijde. Ook worden de loggia’s voorzien van een geluidabsorberend plafond om 

reflecties in de loggia’s te verminderen. 

 

Ter plaatse van een BEBO-woning en een patiowoning kan niet voldaan worden aan de geluidluwe 

gevel en buitenruimte waar in het geluidbeleid naar wordt gestreefd. De overschrijdingen worden 

bepaald door de Rijksweg A4 en bedragen respectievelijk 1 à 2 dB. Voor deze BEBO-woning en 

patiowoning wordt dan ook ontheffing aangevraagd van het geluidbeleid.  

De maatregelen die getroffen kunnen worden zijn dusdanig ingrijpend dat dit niet wenselijk is 

vanuit het gebruik van de buitenruimte. Om ter plaatse van deze woningen een geluidbelasting te 

kunnen realiseren van 48 dB dient op de grens van de buitenruimte een scherm geplaats te 

worden met een hoogte van minimaal 4 meter.  

Om de geluidbelasting in de buitenruimte en op de gevel zo laag mogelijk te houden bij deze 

woningen wordt bij de meest westelijke woning (BEBO-woning) een dicht scherm van 1,8 meter 

hoogte en 3,5 meter lang geplaatst.  

Tussen de patiowoningen in wordt ook een dicht scherm van 1,8 meter geplaatst. Deze schermen 

dienen een oppervlaktemassa van minimaal 10 kg/m2 te hebben.  

 

Aan te vragen hogere waarden 

Voor de woningen waar de grenswaarde wordt overschreden, moet bij de gemeente Leiderdorp 

een hogere waarde worden aangevraagd. De aan te vragen hogere waarde per blok en per weg is 

opgenomen in tabel 8.1.  

 

Tabel 8.1  

Hogere waarden per blok en geluidbron inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder 

Blok  Rijksweg A4 Simon Smitweg (richting oost) Simon Smitweg (richting noord) 

1 53 51 - 

2 53 - - 

3 53 - - 

4 53 - - 

5 49 - - 

6 49 - 49 

7 53 - 60 
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Gecumuleerde geluidbelastingen 

De Wet geluidhinder verplicht bij verlening van een hogere waarde de cumulatie van verschillende 

geluidbronnen in beeld te brengen. In bijlage III is in de figuren de gecumuleerde geluidbelasting 

vanwege het wegverkeer gegeven zonder aftrek ex. Artikel 110g weergegeven. De gecumuleerde 

geluidbelasting vanwege alle wegen bedraagt ten hoogste 65 dB. Voor de dimensionering van de 

geluidwerende voorzieningen dient uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidbelasting 

zonder aftrek ex. artikel 110g. 

 

 

LBP|SIGHT BV 

  
ing. R. (Ries) van Harmelen ing. R. (Roel) van de Wetering 
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Bijlage I  

Wettelijk kader 
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Wettelijke kader 

Wet geluidhinder 

 

Geluidzones 

Conform de Wet geluidhinder (Wgh) dient voor nieuw te realiseren geluidgevoelige objecten 

binnen de geluidzone van een geluidbron een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Hierbij 

moet verslag gedaan worden van de geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw vanwege die 

geluidbron. Indien de nieuwbouw binnen de geluidzones van meerdere geluidbronnen is 

gesitueerd, dient de geluidbelasting vanwege die afzonderlijke bronnen beschouwd te worden.  

 

Tabel I.1 

Geluidzones 

Stedelijk gebied 

1 - 2 rijstroken 200 m 

3 of meer rijstroken 350 m 

Buitenstedelijk gebied 

1 - 2 rijstroken 250 m 

3 - 4 rijstroken 400 m 

5 of meer rijstroken 600 m 

- Stedelijk gebied: Gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom binnen 

de zone van een auto(snel)weg. 

- Buitenstedelijk gebied: Het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de bebouwde kom binnen de zone 

van een auto(snel)weg. 

- Bebouwde kom: De bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet 1994. 

- Auto(snel)weg: Een auto(snel)weg volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in de praktijk moet 

er langs de weg een auto(snel)weg bord zijn geplaatst. 

 

Conform de Wet geluidhinder zijn wegen die uitgevoerd zijn als wegen met een maximumsnelheid 

van 30 km/u niet gezoneerd. Geluidgevoelige objecten die buiten de geluidzone of langs een 

niet-gezoneerde weg zijn gelegen, behoeven niet in een akoestisch onderzoek betrokken te 

worden. De Elisabethhof (einde van Simon Smitweg ter hoogte van meubelboulevard) is 

uitgevoerd als een 30 km/u-zone. Ten tijde van het opnemen van deze bepaling in de 

Wet geluidhinder was de gedachte dat de geluidbelasting vanwege een dergelijke weg zelden of 

nooit hoger zou zijn dan de voorkeursgrenswaarde. In de praktijk kan echter blijken dat de 

geluidbelasting vanwege wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u hoger is dan de 

voorkeursgrenswaarde. In een dergelijke situatie zijn geluidwerende gevelvoorzieningen nodig om 

aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit te kunnen voldoen. Tevens kan bij de belangenafweging 

in het kader van een goede ruimtelijke ordening niet zomaar voorbijgegaan worden aan de geluid-

belasting vanwege een 30 km/u-zone. Derhalve is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op 

de Elisabethhof (samen met het 50 km/u deel) wel bepaald. 

 

Overige (nabijgelegen) wegen en spoorlijnen worden in de onderhavige situatie akoestisch niet 

relevant geacht. 
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Geluidgevoelige objecten 

De Wet geluidhinder stelt alleen eisen aan de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige 

objecten, zoals woningen, onderwijsgebouwen en gezondheidszorggebouwen. Kantoren, hotels, 

en horecagebouwen zijn niet geluidgevoelig. 

 

Aftrek ex art. 110g Wet geluidhinder 

Voordat de berekende geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevel van een geluidgevoelig 

object wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarden, mag een aftrek ex art. 110g Wgh worden 

toegepast. Door deze aftrek toe te passen, wordt rekening gehouden met de verwachting dat de 

geluidemissie van motorvoertuigen in de toekomst gereduceerd zal worden. 

 

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid voor de lichte motorvoertuigen lager dan 

70 km/u is, bedraagt de aftrek ex art. 110g Wgh 5 dB. Voor wegen met een snelheid vanaf 70 km/u 

bedraagt de aftrek als volgt: 

- 4 dB voor situaties met een geluidbelasting van 57 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 3 dB voor situaties met een geluidbelasting van 56 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 2 dB voor situaties met een geluidbelasting < 56 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh. 

 

Bij de bepaling van de eventueel benodigde geluidwerende voorzieningen in de gevel mag de 

aftrek ex art. 110g Wgh niet worden toegepast. 

 

Geluidbelasting 

 

Voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarden 

In de zin van de Wet geluidhinder is voor de nieuwbouw met betrekking tot de Rijksweg A4 sprake 

van nog niet geprojecteerde woningen in buitenstedelijk gebied langs een bestaande weg. Met 

betrekking tot de Persant Snoepweg en de Simon Smitweg is sprake van nog niet geprojecteerde 

woningen in stedelijk gebied langs een bestaande weg. De voorkeursgrenswaarde voor de 

geluidbelasting op de gevels van de woningen bedraagt 48 dB voor iedere weg afzonderlijk. Op 

grond van art. 83 lid 1 Wgh bedraagt de maximale ontheffingswaarde 53 dB voor de Rijksweg A4. 

Op grond van art. 83 lid 2 Wgh bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB voor de overige 

wegen. 

 

Geluidbeperkende maatregelen 

Indien de geluidbelasting vanwege een weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dienen in 

principe maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot die waarde. 

Hierbij hanteert de Wet geluidhinder de volgende volgorde van voorkeur: 

- maatregelen bij de bron (het aanbrengen van een geluidreducerend wegdek, het reduceren 

van de wegverkeersintensiteit of het verlagen van de maximumsnelheid); 

- maatregelen in de overdracht (het situeren van niet-geluidgevoelige bebouwing tussen de weg 

en de nieuwbouw of het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal). 
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Hogere waarde 

Als de hiervoor genoemde maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of als deze overwegende 

bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard ont-

moeten, kan bij de gemeente Leiderdorp een zogenoemde 'hogere waarde' voor de geluidbelasting 

op een gevel aangevraagd worden tot ten hoogste de maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor 

de Rijksweg A4 en 63 dB voor de overige wegen afzonderlijk.  

 

Cumulatie 

De Wet geluidhinder verplicht bij verlening van een hogere waarde de cumulatie van verschillende 

geluidbronnen in beeld te brengen. De hogere waarde wordt niet verleend indien de gecumuleerde 

geluidbelasting leidt tot een (naar het oordeel van B&W) onaanvaardbare geluidhinder. De 

cumulatieberekening wordt alleen uitgevoerd als sprake is van een relevante blootstelling aan 

meerdere geluidbronnen. Dit is het geval indien de zogenoemde voorkeursgrenswaarde van die 

bronnen wordt overschreden. 

 

Beleid gemeente Leiderdorp 

Conform het beleid van de gemeente Leiderdorp (gedelegeerd aan de omgevingsdienst 

West Holland), dient voor de toekenning van een hogere waarde hoger dan 53 dB te worden 

voldaan aan de volgende belangrijke voorwaarden. 

- Bij een geluidbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast. 

- Voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten 

hoogste toelaatbare geluidbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat de 

verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimten niet 

aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting 

optreedt. Hiervan kan worden afgeweken, tenzij overwegingen van stedenbouw of 

volkshuisvesting zich daar tegen verzetten. In dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar 

uitgevoerd (bijvoorbeeld een loggia). 

- Bij een geluidbelasting vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één geluidluwe gevel. Een 

geluidluwe gevel is een gevel waarop de geluidbelasting lager is dan de voorkeursgrens-

waarde van 48 dB en waarin een te openen deel aanwezig is. 

- Dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast. Indien dit toch noodzakelijk is, mag er 

maximaal één dove gevel worden toegepast en bij voorkeur niet als voor- of achtergevel. 

- Voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een hogere 

waarde alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot: 

- een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur; 

- een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op 

bouwplanniveau. 

 

Het geluidbeleid van de omgevingsdienst is er op gericht om niet tot het wettelijke maximum te 

gaan. De omgevingsdienst West Holland gaat voor een betere kwaliteit van de leefomgeving. De 

maximale hogere waarden die nu landelijke wettelijk mogelijk zijn, geven niet die kwaliteit van de 

leefomgeving die de omgevingsdienst voor ogen heeft. Dit betekent dat de omgevingsdienst 

West Holland als maximaal mogelijke hogere waarden voor nieuwe woningen, 5 dB lagere normen 

aanhoudt dan het op grond van de Wet geluidhinder maximaal mogelijke waarden. Op grond van 

het geluidbeleid van de omgevingsdienst West Holland bedraagt de maximale hogere waarde voor 

wegverkeer in principe 58 dB voor wegverkeer op stedelijke wegen. 
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Bij hoge uitzondering kan worden overgegaan tot het verlenen van hogere waarden dan deze 

waarden tot de, in de Wet geluidhinder vastgelegde, maximale hogere waarden van 63 dB 

wegverkeerslawaai. 
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Bijlage II  

Wegverkeersgegevens  

 



Simon Smitweg parallel aan de A4

Jaar Jaar etmaal Jaar Jaar etmaal

2020 4201 2025 4525,7 2020 2014 2025 2169,6

Links dag avond nacht Rechts dag avond nacht

Uurintensiteit % 6,37 3,93 0,98 Uurintensiteit % 6,33 4,07 0,97

Licht mvtg % 86 93,1 84,6 Licht mvtg % 92,8 96,5 91,3

middelzware mvtg % 10,6 5,4 13,5 middelzware mvtg % 6,5 3,2 8,3

Zware mvtg % 3,4 1,5 1,9 Zware mvtg % 0,7 0,3 0,4

Simon Smitweg vanaf de persantsnoepweg

Jaar Jaar

2020 3608 2025 etmaal

Links dag avond nacht

Uurintensiteit % 6,98 2,54 0,76

Licht mvtg % 87,9 90,2 80,8

middelzware mvtg % 8,8 7,4 12,9

Zware mvtg % 3,3 2,4 6,3

Persant Snoepweg

Jaar Jaar etmaal Jaar Jaar etmaal

2020 8365 2025 9011,5 2020 6708 2025 7226,4

Links dag avond nacht Rechts dag avond nacht

Uurintensiteit % 6,36 4 0,96 Uurintensiteit % 6,33 4,11 0,95

Licht mvtg % 90,6 95,6 90,7 Licht mvtg % 94,7 97,6 95,2

middelzware mvtg % 5,5 2,8 7,2 middelzware mvtg % 2,5 1,2 3,3

Zware mvtg % 3,9 1,6 2,1 Zware mvtg % 2,7 1,1 1,5



 

 R072184aa.00001.rvw | versie 05_001 | 5 oktober 2015  

Bijlage III  

Rekenmodel en rekenresultaten 









Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Simon Smitweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4)

Simon Smitweg      0,00      0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
Simon Smitweg      0,00      0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --

2-10-2015 13:57:29Geomilieu V2.61



Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Simon Smitweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A)

 50  50  50 --   2169,65   6,33   4,07   0,97 -- -- -- -- --  92,80  96,50  91,30 --   6,50   3,20   8,30 --   0,70   0,30
 50  50  50 --   4525,67   6,37   3,93   0,98 -- -- -- -- --  86,00  93,10  84,60 --  10,60   5,40  13,50 --   3,40   1,50

2-10-2015 13:57:29Geomilieu V2.61



Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Simon Smitweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k

  0,40 -- -- -- -- --    127,45     85,21     19,21 --      8,93      2,83      1,75 --      0,96      0,26      0,08 --   76,72   84,21   91,06   95,29  101,50
  1,90 -- -- -- -- --    247,93    165,59     37,52 --     30,56      9,60      5,99 --      9,80      2,67      0,84 --   81,66   89,32   96,61   99,99  105,27

2-10-2015 13:57:29Geomilieu V2.61



Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Simon Smitweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

  98,18   91,44   82,26   73,77   80,89   87,13   92,71   99,37   95,93   89,16   79,24   68,83   76,48   83,50   87,24   93,39   90,12   83,39   74,44 --
 102,07   95,40   87,14   77,95   85,31   92,11   96,63  102,69   99,34   92,60   83,41   73,52   81,39   88,77   91,64   97,06   93,93   87,26   79,13 --

2-10-2015 13:57:29Geomilieu V2.61



Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Simon Smitweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --

2-10-2015 13:57:29Geomilieu V2.61



Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Persant Snoepweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

Persant Snoepweg      0,00      0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
Persant Snoepweg      0,00      0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
Persant Snoepweg      0,00      0,00 Absoluut Intensiteit False 1.5 dB   0,75  0 W0  50 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50

2-10-2015 13:57:29Geomilieu V2.61



Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Persant Snoepweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4

--  50  50  50 --   9011,48   6,36   4,00   0,96 -- -- -- -- --  90,60  95,60  90,70 --   5,50   2,80   7,20 --
--  50  50  50 --   7226,42   6,33   4,11   0,95 -- -- -- -- --  94,70  97,60  95,20 --   2,50   1,20   3,30 --
--  50  50  50 --  12230,92   5,88   5,88   0,74 -- -- -- -- --  85,68  90,14  91,88 --  10,07   6,89   4,96 --

2-10-2015 13:57:29Geomilieu V2.61



Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Persant Snoepweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

  3,90   1,60   2,10 -- -- -- -- --    519,26    344,60     78,46 --     31,52     10,09      6,23 --     22,35      5,77      1,82 --   83,98   91,30   98,28
  2,70   1,10   1,50 -- -- -- -- --    433,19    289,88     65,36 --     11,44      3,56      2,27 --     12,35      3,27      1,03 --   81,93   88,96   95,49
  4,25   2,98   3,16 -- -- -- -- --    616,50    648,38     82,62 --     72,47     49,53      4,46 --     30,55     21,42      2,84 --   85,80   93,41  100,69

2-10-2015 13:57:29Geomilieu V2.61



Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Persant Snoepweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

 102,65  108,11  104,78   98,07   89,31   80,45   87,52   93,93   99,41  105,66  102,22   95,46   85,82   75,43   82,92   89,95   93,95   99,73   96,43   89,72
 100,88  106,83  103,40   96,65   87,22   78,91   85,71   91,59   98,09  104,66  101,16   94,38   84,24   73,33   80,46   86,95   92,22   98,46   95,04   88,29
 104,18  109,33  106,12   99,45   91,24   84,89   92,33   99,38  103,45  109,03  105,73   99,03   90,30   75,57   82,85   89,74   94,28   99,95   96,59   89,87

2-10-2015 13:57:29Geomilieu V2.61



Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Persant Snoepweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

  80,90 -- -- -- -- -- -- -- --
  78,72 -- -- -- -- -- -- -- --
  80,92 -- -- -- -- -- -- -- --
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Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Simon Smitweg 2
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4)

Simon Smitweg 2      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
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Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Simon Smitweg 2
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A)

 50  50  50 --   3886,80   6,98   2,54   0,76 -- -- -- -- --  87,90  90,20   0,76 --  88,00   7,40  12,90 --   3,30   2,40
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Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Simon Smitweg 2
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k

  6,30 -- -- -- -- --    238,47     89,05      0,22 --    238,74      7,31      3,81 --      8,95      2,37      1,86 --   87,41   95,91  103,82  104,57  108,72
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Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Simon Smitweg 2
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

 106,20   99,67   93,25   76,15   83,65   90,71   94,66  100,35   97,06   90,35   81,61   71,59   79,61   87,49   89,39   92,08   89,43   83,00   77,02 --
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Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: Simon Smitweg 2
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

-- -- -- -- -- -- --
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Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

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

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

1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
8      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
9      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

13      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
15      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
14      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
16      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

17      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
20      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
21      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
18      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
19      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

22      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
23      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
24      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
46      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
58      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

28      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
29      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
30      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
31      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
32      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

33      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
34      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
37      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
39      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
41      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

35      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
4a      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
5a      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
101      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
102      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja

103      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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Invoeritems

Model: September 2015 -  072184aa - Basis
072184aa september 2015 - Gebied

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

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

104      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
105      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
106      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
107      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
108      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja

109      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
110      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
111      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
112      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
113      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja

114      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
115      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
116      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
117      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
118      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja

119      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
120      3,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
50      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
42      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
54      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

53      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
45      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
52      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
60      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
55      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

57      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
43      0,00 Relatief aan onderliggend item      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
51      0,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
56      0,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
38      0,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja

36      0,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
59      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
44      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
11a      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

49      3,30 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
48      3,30 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
47      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
40      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
15b      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

15a      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

2-10-2015 13:57:29Geomilieu V2.61































 

 

 

 R072184aa.00001.rvw | versie 05_001 | 5 oktober 2015 24 

Bijlage IV  

Maatregelen  
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Notitie 

 

 

Datum: 15 september 2015 Project: Onderzoek lucht en stof locatie Simon 

Smitweg Leiderdorp 

Uw kenmerk: - Locatie: Leiderdorp 

Ons kenmerk: V072184aa.00003.rvh Betreft: Luchtkwaliteit 

Versie: 02_001  

 

 

Inleiding 

In opdracht van TopLevel Development BV en Thunnissen ontwikkeling is een quick scan verricht 

voor luchtkwaliteit naar de mogelijkheid om woningen te realiseren op een locatie aan de 

Simon Smitweg in Leiderdorp. In figuur 1 is de beoogde locatie voor de woningbouw weergegeven. 

In bijlage I is een situatieschets opgenomen. 

 

 
Figuur 1 

Situatie (de beoogde locatie is grijs gearceerd aangegeven) 
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De locatie is op circa 80 meter van de rijksweg A4 gelegen en ligt dicht bij diverse drukke 

doorgaande wegen zoals de Simon Smitweg. De gemeente heeft aangegeven dat bij de 

ontwikkeling van het plan het aspect luchtkwaliteit een belangrijk item is. 

 

Luchtkwaliteit 

Ten aanzien van luchtkwaliteit is de rijksweg A4 de meest maatgevende bron van de voor 

luchtkwaliteit belangrijke stoffen zoals stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en zeer fijn stof 

(PM2,5). Ook de lokale wegen hebben een bijdrage op de luchtkwaliteit; op deze wegen is de 

verkeersintensiteit weliswaar veel lager dan op de rijksweg A4, maar door de korte afstand tot het 

plangebied kunnen deze wegen toch een relevante bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in het 

plangebied.  

 

Eisen 

Normen ten aanzien van de luchtkwaliteit zijn opgenomen in de Wet milieubeheer. Voor weg-

verkeer zijn de stoffen relevant die zijn weergegeven in tabel 1. De grenswaarden voor de 

betreffende stoffen zijn tevens in de tabel weergegeven. De ambitiewaarden van de 

omgevingsdienst West-Holland (verkregen uit het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw 

uit 2012) zijn ook opgenomen in deze tabel. 

 

Tabel 1 

Grenswaarden luchtkwaliteit 

Stof Soort grenswaarde Grenswaarde Wet milieubeheer Grenswaarde ambitie omgevingsdienst 

NO2 

Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3  5% tot 10% lagere waarden  

Uurgemiddelde Max. 18x per jaar >200 µg/m3  -- 

PM10 

Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3  5% tot 10% lagere waarden 

Daggemiddelde Max. 35x per jaar >50 µg/m3  --  

PM2,5 Jaargemiddelde concentratie 25 µg/m3  --  

 

Berekening 

Om de luchtkwaliteit te berekenen is een rekenmodel opgesteld in Geomilieu, versie 2.62. Dit 

rekenmodel heeft als rekenhart het door VROM goedgekeurde STACKS versie 2014.1. De lokale 

terreinruwheid is bepaald door middel van de ingebouwde PreSRM tool, versie 1.4.0.2.  

De verkeersgegevens voor de rijksweg A4 zijn afkomstig uit het geluidregister van Rijkswaterstaat 

(peildatum 8 januari 2015.). De verkeersgegevens van lokale wegen zijn afkomstig van de 

gemeente Leiderdorp.  

 

Bij de berekening wordt gebruikgemaakt van de juiste coördinaten, zodat automatisch de correcte 

achtergrondconcentratie wordt toegepast. In deze achtergrondconcentratie zijn reeds de effecten 

van de rijksweg opgenomen. Omdat de achtergrondconcentratie echter slechts bekend is in 

gebieden van 1x1 km, is deze niet nauwkeurig genoeg om ter plaatse van het plangebied de 

effecten van de rijksweg te beschrijven. Om deze reden is de rijksweg als bron in het rekenmodel 

ingevoerd. Hierbij is geen gebruik gemaakt van de rijkswegdubbeltellingscorrectie, die 

compenseert voor de aanwezigheid van de rijksweg in de achtergrondconcentratie. Er is wat dat 

betreft dus sprake van een worstcase aanname (de rijksweg is zowel direct gemodelleerd als 

aanwezig in de achtergrond). 
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Resultaten en conclusie 

De resultaten van de berekening zijn opgenomen in tabel 2. Hierbij is per bijdragende stof steeds 

het resultaat van het toetspunt met de hoogste concentratie of het hoogste aantal overschrijdingen 

weergegeven (dit is dus niet perse elke keer hetzelfde toetspunt).  

 

Tabel 2 

Resultaten luchtkwaliteit 

Stof Soort grenswaarde Resultaat (bronbijdrage) Grenswaarde wet milieubeheer 

NO2 

Jaargemiddelde concentratie 32 (4) µg/m3 40 µg/m3  

Uurgemiddelde 0 Max. 18x per jaar >200 µg/m3  

PM10 

Jaargemiddelde concentratie 20 (1) µg/m3 40 µg/m3  

Daggemiddelde 8 Max. 35x per jaar >50 µg/m3  

PM2,5 Jaargemiddelde concentratie 15 (0) µg/m3 25 µg/m3  

 

Conclusie 

Uit de resultaten blijkt dat er geen sprake is van een overschrijding van de eisen betreffende 

luchtkwaliteit vanuit de Wet milieubeheer. De extra ambitiewaarden (5 tot 10% lagere 

grenswaarde) die de omgevingsdienst West-Holland stelt, worden ook ruimschoots gehaald op het 

plangebied. Er is, wat betreft luchtkwaliteit, geen belemmering voor het realiseren van het plan. 

 

 

LBP|SIGHT BV 

  

ing. R. (Roel) van de Wetering ing. R. (Ries) van Harmelen 
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Bijlage I Invoergegevens rekenmodel 

 





Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Type Wegtype MZ V Breedte Vent.F Hscherm Can. H(L) Can. H(R) Can. br Vent.X Vent.Y Vent.H Int.diam. Ext.diam. Flux Gas temp Warmte Hweg Fboom Totaal aantal

Verdeling Normaal False  50   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   9520,40
Verdeling Normaal False  50   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   7626,40
Verdeling Normaal False  50   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6484,40
Verdeling Normaal False  50   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   3765,60
Verdeling Normaal False  50   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  12230,92

Verdeling Normaal False  50   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   2509,60
Verdeling Normaal False  50   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   5648,80
Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11930,32

7406   4 /  28,495 /  28,950 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  38408,48
12860   4 /  28,929 /  29,115 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  40532,44

18530   4 /  28,900 /  28,929 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  40532,44
26087   4 /  28,936 /  28,974 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
26098   4 /  29,409 /  29,479 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11930,32
27589   4 /  29,764 /  29,824 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  40532,44
23729   4 /  29,479 /  29,771 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11930,32

25881   4 /  29,231 /  29,276 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72
24570   4 /  29,680 /  29,789 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72
35790   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  35534,80
35791   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  42365,60
35804   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False  50   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  35534,80

34339   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  35534,80
34343   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  35534,80
22025   4 /  29,611 /  29,764 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
27588   4 /  29,740 /  29,824 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  38408,48
35800   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  35534,80

35801   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  42365,60
25937   4 /  29,509 /  29,680 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72
3113   4 /  29,510 /  29,764 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  40532,44
27590   4 /  29,771 /  29,816 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11930,32
26103   4 /  28,722 /  29,016 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   9079,28

21332   4 /  28,722 /  29,016 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   9079,28
25360   4 /  29,054 /  29,282 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
34340   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  42365,60
21289   4 /  29,315 /  29,589 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
21495   4 /  29,231 /  29,276 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72

21333   4 /  28,722 /  29,016 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   9079,28
34341   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  35534,80
34348   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  42365,60
18529   4 /  28,759 /  28,900 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  40532,44
25311   4 /  29,479 /  29,771 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11930,32

34337   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  42365,60
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %Bus(D) %Bus(A) %Bus(N) LV(H1) LV(H2) LV(H3) LV(H4) LV(H5) LV(H6) LV(H7)

  6,81   3,15   0,72  81,21  88,52  90,90  12,99   7,68   4,55   5,80   3,81   4,55 -- -- --     62,31     62,31     62,31     62,31     62,31     62,31     62,31
  6,73   3,04   0,89  80,51  87,38  91,14  12,40   7,71   3,99   7,10   4,91   4,87 -- -- --     61,86     61,86     61,86     61,86     61,86     61,86     61,86
  6,70   2,70   1,10  92,01  92,00  92,02   6,79   6,80   6,86   1,20   1,20   1,12 -- -- --     65,64     65,64     65,64     65,64     65,64     65,64     65,64
  6,70   2,70   1,10  91,99  92,04  92,03   6,82   6,78   6,76   1,19   1,18   1,21 -- -- --     38,12     38,12     38,12     38,12     38,12     38,12     38,12
  5,88   5,88   0,74  85,68  90,14  91,88  10,07   6,89   4,96   4,25   2,98   3,16 -- -- --     83,16     83,16     83,16     83,16     83,16     83,16     83,16

  6,70   2,70   1,10  91,97  92,04  92,36   6,84   6,78   6,55   1,19   1,18   1,09 -- -- --     25,50     25,50     25,50     25,50     25,50     25,50     25,50
  6,70   2,70   1,10  91,97  92,00  91,95   6,82   6,82   6,92   1,22   1,18   1,13 -- -- --     57,13     57,13     57,13     57,13     57,13     57,13     57,13
  6,37   3,52   1,18  97,93  98,31  97,80   1,11   0,73   0,89   0,96   0,96   1,31 -- -- --    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68

7406   6,00   3,87   1,56  89,34  94,67  86,87   4,99   2,10   5,25   5,67   3,23   7,88 -- -- --    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50
12860   6,02   3,28   1,83  89,16  93,21  86,25   5,03   2,22   5,74   5,81   4,57   8,02 -- -- --    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75

18530   6,02   3,28   1,83  89,16  93,21  86,25   5,03   2,22   5,74   5,81   4,57   8,02 -- -- --    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75
26087   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
26098   6,37   3,52   1,18  97,93  98,31  97,80   1,11   0,73   0,89   0,96   0,96   1,31 -- -- --    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68
27589   6,02   3,28   1,83  89,16  93,21  86,25   5,03   2,22   5,74   5,81   4,57   8,02 -- -- --    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75
23729   6,37   3,52   1,18  97,93  98,31  97,80   1,11   0,73   0,89   0,96   0,96   1,31 -- -- --    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68

25881   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03
24570   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03
35790   6,25   3,16   1,54 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24
35791   6,16   3,24   1,65  85,18  81,82  78,57   6,67   8,18   9,64   8,15  10,00  11,79 -- -- --    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23
35804   6,25   3,16   1,54 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24

34339   6,25   3,16   1,54 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24
34343   6,25   3,16   1,54 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24
22025   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
27588   6,00   3,87   1,56  89,34  94,67  86,87   4,99   2,10   5,25   5,67   3,23   7,88 -- -- --    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50
35800   6,25   3,16   1,54 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24

35801   6,16   3,24   1,65  85,18  81,82  78,57   6,67   8,18   9,64   8,15  10,00  11,79 -- -- --    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23
25937   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03
3113   6,02   3,28   1,83  89,16  93,21  86,25   5,03   2,22   5,74   5,81   4,57   8,02 -- -- --    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75
27590   6,37   3,52   1,18  97,93  98,31  97,80   1,11   0,73   0,89   0,96   0,96   1,31 -- -- --    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68
26103   6,11   3,61   1,53  98,25  98,36  98,17   0,65   0,52   0,55   1,10   1,12   1,28 -- -- --    136,37    136,37    136,37    136,37    136,37    136,37    136,37

21332   6,11   3,61   1,53  98,25  98,36  98,17   0,65   0,52   0,55   1,10   1,12   1,28 -- -- --    136,37    136,37    136,37    136,37    136,37    136,37    136,37
25360   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
34340   6,16   3,24   1,65  85,18  81,82  78,57   6,67   8,18   9,64   8,15  10,00  11,79 -- -- --    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23
21289   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
21495   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03

21333   6,11   3,61   1,53  98,25  98,36  98,17   0,65   0,52   0,55   1,10   1,12   1,28 -- -- --    136,37    136,37    136,37    136,37    136,37    136,37    136,37
34341   6,25   3,16   1,54 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24
34348   6,16   3,24   1,65  85,18  81,82  78,57   6,67   8,18   9,64   8,15  10,00  11,79 -- -- --    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23
18529   6,02   3,28   1,83  89,16  93,21  86,25   5,03   2,22   5,74   5,81   4,57   8,02 -- -- --    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75
25311   6,37   3,52   1,18  97,93  98,31  97,80   1,11   0,73   0,89   0,96   0,96   1,31 -- -- --    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68

34337   6,16   3,24   1,65  85,18  81,82  78,57   6,67   8,18   9,64   8,15  10,00  11,79 -- -- --    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam LV(H8) LV(H9) LV(H10) LV(H11) LV(H12) LV(H13) LV(H14) LV(H15) LV(H16) LV(H17) LV(H18) LV(H19) LV(H20) LV(H21) LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(H1) MV(H2) MV(H3) MV(H4)

   526,52    526,52    526,52    526,52    526,52    526,52    526,52    526,52    526,52    526,52    526,52    526,52    265,46    265,46    265,46    265,46     62,31      3,12      3,12      3,12      3,12
   413,22    413,22    413,22    413,22    413,22    413,22    413,22    413,22    413,22    413,22    413,22    413,22    202,58    202,58    202,58    202,58     61,86      2,71      2,71      2,71      2,71
   399,74    399,74    399,74    399,74    399,74    399,74    399,74    399,74    399,74    399,74    399,74    399,74    161,07    161,07    161,07    161,07     65,64      4,89      4,89      4,89      4,89
   232,09    232,09    232,09    232,09    232,09    232,09    232,09    232,09    232,09    232,09    232,09    232,09     93,58     93,58     93,58     93,58     38,12      2,80      2,80      2,80      2,80
   616,19    616,19    616,19    616,19    616,19    616,19    616,19    616,19    616,19    616,19    616,19    616,19    648,27    648,27    648,27    648,27     83,16      4,49      4,49      4,49      4,49

   154,64    154,64    154,64    154,64    154,64    154,64    154,64    154,64    154,64    154,64    154,64    154,64     62,37     62,37     62,37     62,37     25,50      1,81      1,81      1,81      1,81
   348,08    348,08    348,08    348,08    348,08    348,08    348,08    348,08    348,08    348,08    348,08    348,08    140,32    140,32    140,32    140,32     57,13      4,30      4,30      4,30      4,30
   744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    412,85    412,85    412,85    412,85    137,68      1,25      1,25      1,25      1,25

7406   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   1407,18   1407,18   1407,18   1407,18    520,50     31,46     31,46     31,46     31,46
12860   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   1239,19   1239,19   1239,19   1239,19    639,75     42,58     42,58     42,58     42,58

18530   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   1239,19   1239,19   1239,19   1239,19    639,75     42,58     42,58     42,58     42,58
26087    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
26098    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    412,85    412,85    412,85    412,85    137,68      1,25      1,25      1,25      1,25
27589   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   1239,19   1239,19   1239,19   1239,19    639,75     42,58     42,58     42,58     42,58
23729    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    412,85    412,85    412,85    412,85    137,68      1,25      1,25      1,25      1,25

25881    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74
24570    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74
35790   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   1122,90   1122,90   1122,90   1122,90    547,24 -- -- -- --
35791   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   1123,10   1123,10   1123,10   1123,10    549,23     67,39     67,39     67,39     67,39
35804   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   1122,90   1122,90   1122,90   1122,90    547,24 -- -- -- --

34339   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   1122,90   1122,90   1122,90   1122,90    547,24 -- -- -- --
34343   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   1122,90   1122,90   1122,90   1122,90    547,24 -- -- -- --
22025    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
27588   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   1407,18   1407,18   1407,18   1407,18    520,50     31,46     31,46     31,46     31,46
35800   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   1122,90   1122,90   1122,90   1122,90    547,24 -- -- -- --

35801   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   1123,10   1123,10   1123,10   1123,10    549,23     67,39     67,39     67,39     67,39
25937    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74
3113   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   1239,19   1239,19   1239,19   1239,19    639,75     42,58     42,58     42,58     42,58
27590    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    412,85    412,85    412,85    412,85    137,68      1,25      1,25      1,25      1,25
26103    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    322,39    322,39    322,39    322,39    136,37      0,76      0,76      0,76      0,76

21332    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    322,39    322,39    322,39    322,39    136,37      0,76      0,76      0,76      0,76
25360    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
34340   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   1123,10   1123,10   1123,10   1123,10    549,23     67,39     67,39     67,39     67,39
21289    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
21495    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74

21333    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    545,04    322,39    322,39    322,39    322,39    136,37      0,76      0,76      0,76      0,76
34341   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   1122,90   1122,90   1122,90   1122,90    547,24 -- -- -- --
34348   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   1123,10   1123,10   1123,10   1123,10    549,23     67,39     67,39     67,39     67,39
18529   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   1239,19   1239,19   1239,19   1239,19    639,75     42,58     42,58     42,58     42,58
25311    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    412,85    412,85    412,85    412,85    137,68      1,25      1,25      1,25      1,25

34337   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   1123,10   1123,10   1123,10   1123,10    549,23     67,39     67,39     67,39     67,39
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam MV(H5) MV(H6) MV(H7) MV(H8) MV(H9) MV(H10) MV(H11) MV(H12) MV(H13) MV(H14) MV(H15) MV(H16) MV(H17) MV(H18) MV(H19) MV(H20) MV(H21) MV(H22) MV(H23) MV(H24) ZV(H1) ZV(H2)

     3,12      3,12      3,12     84,22     84,22     84,22     84,22     84,22     84,22     84,22     84,22     84,22     84,22     84,22     84,22     23,03     23,03     23,03     23,03      3,12      3,12      3,12
     2,71      2,71      2,71     63,64     63,64     63,64     63,64     63,64     63,64     63,64     63,64     63,64     63,64     63,64     63,64     17,88     17,88     17,88     17,88      2,71      3,31      3,31
     4,89      4,89      4,89     29,50     29,50     29,50     29,50     29,50     29,50     29,50     29,50     29,50     29,50     29,50     29,50     11,91     11,91     11,91     11,91      4,89      0,80      0,80
     2,80      2,80      2,80     17,21     17,21     17,21     17,21     17,21     17,21     17,21     17,21     17,21     17,21     17,21     17,21      6,89      6,89      6,89      6,89      2,80      0,50      0,50
     4,49      4,49      4,49     72,42     72,42     72,42     72,42     72,42     72,42     72,42     72,42     72,42     72,42     72,42     72,42     49,55     49,55     49,55     49,55      4,49      2,86      2,86

     1,81      1,81      1,81     11,50     11,50     11,50     11,50     11,50     11,50     11,50     11,50     11,50     11,50     11,50     11,50      4,59      4,59      4,59      4,59      1,81      0,30      0,30
     4,30      4,30      4,30     25,81     25,81     25,81     25,81     25,81     25,81     25,81     25,81     25,81     25,81     25,81     25,81     10,40     10,40     10,40     10,40      4,30      0,70      0,70
     1,25      1,25      1,25      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      3,07      3,07      3,07      3,07      1,25      1,84      1,84

7406     31,46     31,46     31,46    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99     31,21     31,21     31,21     31,21     31,46     47,21     47,21
12860     42,58     42,58     42,58    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73     29,51     29,51     29,51     29,51     42,58     59,49     59,49

18530     42,58     42,58     42,58    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73     29,51     29,51     29,51     29,51     42,58     59,49     59,49
26087      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
26098      1,25      1,25      1,25      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      3,07      3,07      3,07      3,07      1,25      1,84      1,84
27589     42,58     42,58     42,58    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73     29,51     29,51     29,51     29,51     42,58     59,49     59,49
23729      1,25      1,25      1,25      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      3,07      3,07      3,07      3,07      1,25      1,84      1,84

25881      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87
24570      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87
35790 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35791     67,39     67,39     67,39    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    112,28    112,28    112,28    112,28     67,39     82,42     82,42
35804 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

34339 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34343 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22025      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
27588     31,46     31,46     31,46    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99     31,21     31,21     31,21     31,21     31,46     47,21     47,21
35800 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

35801     67,39     67,39     67,39    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    112,28    112,28    112,28    112,28     67,39     82,42     82,42
25937      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87
3113     42,58     42,58     42,58    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73     29,51     29,51     29,51     29,51     42,58     59,49     59,49
27590      1,25      1,25      1,25      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      3,07      3,07      3,07      3,07      1,25      1,84      1,84
26103      0,76      0,76      0,76      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      1,70      1,70      1,70      1,70      0,76      1,78      1,78

21332      0,76      0,76      0,76      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      1,70      1,70      1,70      1,70      0,76      1,78      1,78
25360      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
34340     67,39     67,39     67,39    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    112,28    112,28    112,28    112,28     67,39     82,42     82,42
21289      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
21495      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87

21333      0,76      0,76      0,76      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      3,61      1,70      1,70      1,70      1,70      0,76      1,78      1,78
34341 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34348     67,39     67,39     67,39    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    112,28    112,28    112,28    112,28     67,39     82,42     82,42
18529     42,58     42,58     42,58    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73     29,51     29,51     29,51     29,51     42,58     59,49     59,49
25311      1,25      1,25      1,25      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      3,07      3,07      3,07      3,07      1,25      1,84      1,84

34337     67,39     67,39     67,39    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    112,28    112,28    112,28    112,28     67,39     82,42     82,42
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam ZV(H3) ZV(H4) ZV(H5) ZV(H6) ZV(H7) ZV(H8) ZV(H9) ZV(H10) ZV(H11) ZV(H12) ZV(H13) ZV(H14) ZV(H15) ZV(H16) ZV(H17) ZV(H18) ZV(H19) ZV(H20) ZV(H21) ZV(H22) ZV(H23) ZV(H24)

     3,12      3,12      3,12      3,12      3,12     37,60     37,60     37,60     37,60     37,60     37,60     37,60     37,60     37,60     37,60     37,60     37,60     11,43     11,43     11,43     11,43      3,12
     3,31      3,31      3,31      3,31      3,31     36,44     36,44     36,44     36,44     36,44     36,44     36,44     36,44     36,44     36,44     36,44     36,44     11,38     11,38     11,38     11,38      3,31
     0,80      0,80      0,80      0,80      0,80      5,21      5,21      5,21      5,21      5,21      5,21      5,21      5,21      5,21      5,21      5,21      5,21      2,10      2,10      2,10      2,10      0,80
     0,50      0,50      0,50      0,50      0,50      3,00      3,00      3,00      3,00      3,00      3,00      3,00      3,00      3,00      3,00      3,00      3,00      1,20      1,20      1,20      1,20      0,50
     2,86      2,86      2,86      2,86      2,86     30,57     30,57     30,57     30,57     30,57     30,57     30,57     30,57     30,57     30,57     30,57     30,57     21,43     21,43     21,43     21,43      2,86

     0,30      0,30      0,30      0,30      0,30      2,00      2,00      2,00      2,00      2,00      2,00      2,00      2,00      2,00      2,00      2,00      2,00      0,80      0,80      0,80      0,80      0,30
     0,70      0,70      0,70      0,70      0,70      4,62      4,62      4,62      4,62      4,62      4,62      4,62      4,62      4,62      4,62      4,62      4,62      1,80      1,80      1,80      1,80      0,70
     1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      4,03      4,03      4,03      4,03      1,84

7406     47,21     47,21     47,21     47,21     47,21    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67     48,01     48,01     48,01     48,01     47,21
12860     59,49     59,49     59,49     59,49     59,49    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77     60,76     60,76     60,76     60,76     59,49

18530     59,49     59,49     59,49     59,49     59,49    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77     60,76     60,76     60,76     60,76     59,49
26087      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
26098      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      4,03      4,03      4,03      4,03      1,84
27589     59,49     59,49     59,49     59,49     59,49    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77     60,76     60,76     60,76     60,76     59,49
23729      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      4,03      4,03      4,03      4,03      1,84

25881      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87
24570      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87
35790 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35791     82,42     82,42     82,42     82,42     82,42    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    137,26    137,26    137,26    137,26     82,42
35804 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

34339 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34343 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22025      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
27588     47,21     47,21     47,21     47,21     47,21    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67     48,01     48,01     48,01     48,01     47,21
35800 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

35801     82,42     82,42     82,42     82,42     82,42    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    137,26    137,26    137,26    137,26     82,42
25937      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87
3113     59,49     59,49     59,49     59,49     59,49    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77     60,76     60,76     60,76     60,76     59,49
27590      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      4,03      4,03      4,03      4,03      1,84
26103      1,78      1,78      1,78      1,78      1,78      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      3,67      3,67      3,67      3,67      1,78

21332      1,78      1,78      1,78      1,78      1,78      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      3,67      3,67      3,67      3,67      1,78
25360      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
34340     82,42     82,42     82,42     82,42     82,42    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    137,26    137,26    137,26    137,26     82,42
21289      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
21495      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87

21333      1,78      1,78      1,78      1,78      1,78      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      6,10      3,67      3,67      3,67      3,67      1,78
34341 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34348     82,42     82,42     82,42     82,42     82,42    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    137,26    137,26    137,26    137,26     82,42
18529     59,49     59,49     59,49     59,49     59,49    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77     60,76     60,76     60,76     60,76     59,49
25311      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      4,03      4,03      4,03      4,03      1,84

34337     82,42     82,42     82,42     82,42     82,42    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    137,26    137,26    137,26    137,26     82,42
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Bus(H1) Bus(H2) Bus(H3) Bus(H4) Bus(H5) Bus(H6) Bus(H7) Bus(H8) Bus(H9) Bus(H10) Bus(H11) Bus(H12) Bus(H13) Bus(H14) Bus(H15) Bus(H16) Bus(H17) Bus(H18) Bus(H19) Bus(H20) Bus(H21)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

7406 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12860 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

18530 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26087 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26098 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27589 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23729 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

25881 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24570 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35790 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35791 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35804 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

34339 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34343 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22025 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27588 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35800 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

35801 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25937 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3113 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27590 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26103 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

21332 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25360 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34340 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21289 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21495 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

21333 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34341 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34348 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18529 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25311 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

34337 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Bus(H22) Bus(H23) Bus(H24) Stagnatie(H1) Stagnatie(H2) Stagnatie(H3) Stagnatie(H4) Stagnatie(H5) Stagnatie(H6) Stagnatie(H7) Stagnatie(H8) Stagnatie(H9) Stagnatie(H10) Stagnatie(H11) Stagnatie(H12)

-- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
-- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
-- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
-- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
-- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

-- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
-- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
-- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

7406 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12860 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

18530 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26087 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26098 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
27589 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23729 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

25881 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
24570 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35790 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35791 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35804 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

34339 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34343 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
22025 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
27588 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35800 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

35801 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25937 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3113 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
27590 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26103 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

21332 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25360 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34340 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21289 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21495 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

21333 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34341 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34348 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
18529 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25311 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

34337 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H13) Stagnatie(H14) Stagnatie(H15) Stagnatie(H16) Stagnatie(H17) Stagnatie(H18) Stagnatie(H19) Stagnatie(H20) Stagnatie(H21) Stagnatie(H22) Stagnatie(H23) Stagnatie(H24)

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

7406   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12860   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

18530   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26087   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26098   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
27589   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23729   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

25881   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
24570   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35790   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35791   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35804   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

34339   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34343   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
22025   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
27588   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35800   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

35801   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25937   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3113   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
27590   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26103   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

21332   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25360   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34340   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21289   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21495   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

21333   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34341   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34348   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
18529   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25311   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

34337   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Type Wegtype MZ V Breedte Vent.F Hscherm Can. H(L) Can. H(R) Can. br Vent.X Vent.Y Vent.H Int.diam. Ext.diam. Flux Gas temp Warmte Hweg Fboom Totaal aantal

35794   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  42365,60
22223   4 /  29,103 /  29,117 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11930,32
18928   4 /  29,479 /  29,771 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11930,32
25368   4 /  29,789 /  29,805 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72
23563   4 /  28,938 /  29,132 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72

21511   4 /  29,132 /  29,231 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72
26047   4 /  29,054 /  29,282 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
35802   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False  50   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  42365,60
22872   4 /  29,764 /  29,824 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  40532,44
24577   4 /  29,475 /  29,509 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72

22976   4 /  29,589 /  29,611 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
34338   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  35534,80
21457   4 /  29,611 /  29,764 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
18161   4 /  29,115 /  29,510 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  40532,44
26046   4 /  28,938 /  29,132 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72

15866   4 /  29,764 /  29,816 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
23564   4 /  28,938 /  29,132 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72
23718   4 /  29,066 /  29,103 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11930,32
25362   4 /  29,276 /  29,475 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72
35795   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  35534,80

21501   4 /  29,315 /  29,589 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
34342   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  42365,60
21342   4 /  29,764 /  29,816 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
20148   4 /  29,740 /  29,824 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  38408,48
26628   4 /  29,282 /  29,315 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92

34345   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  42365,60
23732   4 /  28,681 /  28,938 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72
34344   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  42365,60
21460   4 /  29,611 /  29,764 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
34346   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  35534,80

21135   4 /  29,010 /  29,740 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  38408,48
21502   4 /  29,315 /  29,589 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
22033   4 /  29,117 /  29,409 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11930,32
21494   4 /  29,132 /  29,231 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72
25361   4 /  29,054 /  29,282 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92

34347   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  35534,80
27591   4 /  29,764 /  29,816 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
35803   0 /   0,000 /   0,000 Verdeling Normaal False  50   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  35534,80
23733   4 /  28,681 /  28,938 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72
24410   4 /  29,117 /  29,409 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11930,32

26049   4 /  29,276 /  29,475 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %Bus(D) %Bus(A) %Bus(N) LV(H1) LV(H2) LV(H3) LV(H4) LV(H5) LV(H6) LV(H7)

35794   6,16   3,24   1,65  85,18  81,82  78,57   6,67   8,18   9,64   8,15  10,00  11,79 -- -- --    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23
22223   6,37   3,52   1,18  97,93  98,31  97,80   1,11   0,73   0,89   0,96   0,96   1,31 -- -- --    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68
18928   6,37   3,52   1,18  97,93  98,31  97,80   1,11   0,73   0,89   0,96   0,96   1,31 -- -- --    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68
25368   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03
23563   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03

21511   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03
26047   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
35802   6,16   3,24   1,65  85,18  81,82  78,57   6,67   8,18   9,64   8,15  10,00  11,79 -- -- --    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23
22872   6,02   3,28   1,83  89,16  93,21  86,25   5,03   2,22   5,74   5,81   4,57   8,02 -- -- --    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75
24577   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03

22976   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
34338   6,25   3,16   1,54 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24
21457   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
18161   6,02   3,28   1,83  89,16  93,21  86,25   5,03   2,22   5,74   5,81   4,57   8,02 -- -- --    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75    639,75
26046   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03

15866   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
23564   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03
23718   6,37   3,52   1,18  97,93  98,31  97,80   1,11   0,73   0,89   0,96   0,96   1,31 -- -- --    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68
25362   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03
35795   6,25   3,16   1,54 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24

21501   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
34342   6,16   3,24   1,65  85,18  81,82  78,57   6,67   8,18   9,64   8,15  10,00  11,79 -- -- --    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23
21342   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
20148   6,00   3,87   1,56  89,34  94,67  86,87   4,99   2,10   5,25   5,67   3,23   7,88 -- -- --    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50
26628   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08

34345   6,16   3,24   1,65  85,18  81,82  78,57   6,67   8,18   9,64   8,15  10,00  11,79 -- -- --    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23
23732   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03
34344   6,16   3,24   1,65  85,18  81,82  78,57   6,67   8,18   9,64   8,15  10,00  11,79 -- -- --    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23    549,23
21460   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
34346   6,25   3,16   1,54 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24

21135   6,00   3,87   1,56  89,34  94,67  86,87   4,99   2,10   5,25   5,67   3,23   7,88 -- -- --    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50
21502   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
22033   6,37   3,52   1,18  97,93  98,31  97,80   1,11   0,73   0,89   0,96   0,96   1,31 -- -- --    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68
21494   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03
25361   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08

34347   6,25   3,16   1,54 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24
27591   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
35803   6,25   3,16   1,54 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24    547,24
23733   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03
24410   6,37   3,52   1,18  97,93  98,31  97,80   1,11   0,73   0,89   0,96   0,96   1,31 -- -- --    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68

26049   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam LV(H8) LV(H9) LV(H10) LV(H11) LV(H12) LV(H13) LV(H14) LV(H15) LV(H16) LV(H17) LV(H18) LV(H19) LV(H20) LV(H21) LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(H1) MV(H2) MV(H3) MV(H4)

35794   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   1123,10   1123,10   1123,10   1123,10    549,23     67,39     67,39     67,39     67,39
22223    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    412,85    412,85    412,85    412,85    137,68      1,25      1,25      1,25      1,25
18928    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    412,85    412,85    412,85    412,85    137,68      1,25      1,25      1,25      1,25
25368    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74
23563    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74

21511    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74
26047    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
35802   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   1123,10   1123,10   1123,10   1123,10    549,23     67,39     67,39     67,39     67,39
22872   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   1239,19   1239,19   1239,19   1239,19    639,75     42,58     42,58     42,58     42,58
24577    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74

22976    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
34338   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   1122,90   1122,90   1122,90   1122,90    547,24 -- -- -- --
21457    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
18161   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   2175,55   1239,19   1239,19   1239,19   1239,19    639,75     42,58     42,58     42,58     42,58
26046    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74

15866    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
23564    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74
23718    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    412,85    412,85    412,85    412,85    137,68      1,25      1,25      1,25      1,25
25362    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74
35795   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   1122,90   1122,90   1122,90   1122,90    547,24 -- -- -- --

21501    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
34342   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   1123,10   1123,10   1123,10   1123,10    549,23     67,39     67,39     67,39     67,39
21342    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
20148   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   1407,18   1407,18   1407,18   1407,18    520,50     31,46     31,46     31,46     31,46
26628    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03

34345   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   1123,10   1123,10   1123,10   1123,10    549,23     67,39     67,39     67,39     67,39
23732    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74
34344   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   2222,96   1123,10   1123,10   1123,10   1123,10    549,23     67,39     67,39     67,39     67,39
21460    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
34346   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   1122,90   1122,90   1122,90   1122,90    547,24 -- -- -- --

21135   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   1407,18   1407,18   1407,18   1407,18    520,50     31,46     31,46     31,46     31,46
21502    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
22033    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    412,85    412,85    412,85    412,85    137,68      1,25      1,25      1,25      1,25
21494    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74
25361    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03

34347   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   1122,90   1122,90   1122,90   1122,90    547,24 -- -- -- --
27591    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
35803   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   2220,93   1122,90   1122,90   1122,90   1122,90    547,24 -- -- -- --
23733    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74
24410    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    412,85    412,85    412,85    412,85    137,68      1,25      1,25      1,25      1,25

26049    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam MV(H5) MV(H6) MV(H7) MV(H8) MV(H9) MV(H10) MV(H11) MV(H12) MV(H13) MV(H14) MV(H15) MV(H16) MV(H17) MV(H18) MV(H19) MV(H20) MV(H21) MV(H22) MV(H23) MV(H24) ZV(H1) ZV(H2)

35794     67,39     67,39     67,39    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    112,28    112,28    112,28    112,28     67,39     82,42     82,42
22223      1,25      1,25      1,25      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      3,07      3,07      3,07      3,07      1,25      1,84      1,84
18928      1,25      1,25      1,25      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      3,07      3,07      3,07      3,07      1,25      1,84      1,84
25368      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87
23563      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87

21511      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87
26047      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
35802     67,39     67,39     67,39    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    112,28    112,28    112,28    112,28     67,39     82,42     82,42
22872     42,58     42,58     42,58    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73     29,51     29,51     29,51     29,51     42,58     59,49     59,49
24577      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87

22976      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
34338 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21457      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
18161     42,58     42,58     42,58    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73    122,73     29,51     29,51     29,51     29,51     42,58     59,49     59,49
26046      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87

15866      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
23564      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87
23718      1,25      1,25      1,25      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      3,07      3,07      3,07      3,07      1,25      1,84      1,84
25362      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87
35795 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

21501      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
34342     67,39     67,39     67,39    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    112,28    112,28    112,28    112,28     67,39     82,42     82,42
21342      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
20148     31,46     31,46     31,46    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99     31,21     31,21     31,21     31,21     31,46     47,21     47,21
26628      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52

34345     67,39     67,39     67,39    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    112,28    112,28    112,28    112,28     67,39     82,42     82,42
23732      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87
34344     67,39     67,39     67,39    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    174,07    112,28    112,28    112,28    112,28     67,39     82,42     82,42
21460      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
34346 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

21135     31,46     31,46     31,46    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99     31,21     31,21     31,21     31,21     31,46     47,21     47,21
21502      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
22033      1,25      1,25      1,25      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      3,07      3,07      3,07      3,07      1,25      1,84      1,84
21494      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87
25361      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52

34347 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27591      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
35803 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23733      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87
24410      1,25      1,25      1,25      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      3,07      3,07      3,07      3,07      1,25      1,84      1,84

26049      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam ZV(H3) ZV(H4) ZV(H5) ZV(H6) ZV(H7) ZV(H8) ZV(H9) ZV(H10) ZV(H11) ZV(H12) ZV(H13) ZV(H14) ZV(H15) ZV(H16) ZV(H17) ZV(H18) ZV(H19) ZV(H20) ZV(H21) ZV(H22) ZV(H23) ZV(H24)

35794     82,42     82,42     82,42     82,42     82,42    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    137,26    137,26    137,26    137,26     82,42
22223      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      4,03      4,03      4,03      4,03      1,84
18928      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      4,03      4,03      4,03      4,03      1,84
25368      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87
23563      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87

21511      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87
26047      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
35802     82,42     82,42     82,42     82,42     82,42    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    137,26    137,26    137,26    137,26     82,42
22872     59,49     59,49     59,49     59,49     59,49    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77     60,76     60,76     60,76     60,76     59,49
24577      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87

22976      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
34338 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21457      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
18161     59,49     59,49     59,49     59,49     59,49    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77    141,77     60,76     60,76     60,76     60,76     59,49
26046      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87

15866      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
23564      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87
23718      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      4,03      4,03      4,03      4,03      1,84
25362      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87
35795 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

21501      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
34342     82,42     82,42     82,42     82,42     82,42    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    137,26    137,26    137,26    137,26     82,42
21342      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
20148     47,21     47,21     47,21     47,21     47,21    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67     48,01     48,01     48,01     48,01     47,21
26628      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52

34345     82,42     82,42     82,42     82,42     82,42    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    137,26    137,26    137,26    137,26     82,42
23732      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87
34344     82,42     82,42     82,42     82,42     82,42    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    212,69    137,26    137,26    137,26    137,26     82,42
21460      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
34346 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

21135     47,21     47,21     47,21     47,21     47,21    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67     48,01     48,01     48,01     48,01     47,21
21502      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
22033      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      4,03      4,03      4,03      4,03      1,84
21494      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87
25361      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52

34347 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27591      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
35803 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23733      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87
24410      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      4,03      4,03      4,03      4,03      1,84

26049      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Bus(H1) Bus(H2) Bus(H3) Bus(H4) Bus(H5) Bus(H6) Bus(H7) Bus(H8) Bus(H9) Bus(H10) Bus(H11) Bus(H12) Bus(H13) Bus(H14) Bus(H15) Bus(H16) Bus(H17) Bus(H18) Bus(H19) Bus(H20) Bus(H21)

35794 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22223 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18928 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25368 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23563 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

21511 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26047 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35802 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22872 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24577 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

22976 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34338 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21457 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18161 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26046 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

15866 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23564 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23718 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25362 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35795 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

21501 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34342 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21342 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20148 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26628 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

34345 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23732 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34344 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21460 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34346 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

21135 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21502 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22033 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21494 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25361 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

34347 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27591 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35803 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23733 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24410 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

26049 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Bus(H22) Bus(H23) Bus(H24) Stagnatie(H1) Stagnatie(H2) Stagnatie(H3) Stagnatie(H4) Stagnatie(H5) Stagnatie(H6) Stagnatie(H7) Stagnatie(H8) Stagnatie(H9) Stagnatie(H10) Stagnatie(H11) Stagnatie(H12)

35794 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
22223 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
18928 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25368 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23563 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

21511 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26047 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35802 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
22872 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
24577 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

22976 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34338 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21457 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
18161 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26046 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

15866 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23564 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23718 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25362 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35795 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

21501 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34342 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21342 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
20148 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26628 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

34345 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23732 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34344 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21460 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34346 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

21135 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21502 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
22033 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21494 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25361 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

34347 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
27591 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35803 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23733 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
24410 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

26049 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H13) Stagnatie(H14) Stagnatie(H15) Stagnatie(H16) Stagnatie(H17) Stagnatie(H18) Stagnatie(H19) Stagnatie(H20) Stagnatie(H21) Stagnatie(H22) Stagnatie(H23) Stagnatie(H24)

35794   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
22223   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
18928   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25368   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23563   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

21511   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26047   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35802   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
22872   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
24577   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

22976   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34338   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21457   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
18161   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26046   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

15866   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23564   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23718   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25362   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35795   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

21501   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34342   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21342   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
20148   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26628   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

34345   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23732   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34344   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21460   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
34346   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

21135   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21502   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
22033   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21494   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25361   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

34347   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
27591   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
35803   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23733   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
24410   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

26049   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Type Wegtype MZ V Breedte Vent.F Hscherm Can. H(L) Can. H(R) Can. br Vent.X Vent.Y Vent.H Int.diam. Ext.diam. Flux Gas temp Warmte Hweg Fboom Totaal aantal

24396   4 /  28,974 /  29,054 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92
21439   4 /  29,771 /  29,816 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11930,32
25936   4 /  29,509 /  29,680 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72
1352   4 /  28,950 /  29,010 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  38408,48
22024   4 /  29,611 /  29,764 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11590,92

22794   4 /  29,479 /  29,771 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00  11930,32
26048   4 /  29,276 /  29,475 Verdeling Normaal False 100   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00   6476,72

Verdeling Normaal False  50   7,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,00   0,00 1.00      0,00
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %Bus(D) %Bus(A) %Bus(N) LV(H1) LV(H2) LV(H3) LV(H4) LV(H5) LV(H6) LV(H7)

24396   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08
21439   6,37   3,52   1,18  97,93  98,31  97,80   1,11   0,73   0,89   0,96   0,96   1,31 -- -- --    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68
25936   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03
1352   6,00   3,87   1,56  89,34  94,67  86,87   4,99   2,10   5,25   5,67   3,23   7,88 -- -- --    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50    520,50
22024   6,35   3,24   1,36  97,71  98,00  97,11   1,22   0,85   1,29   1,07   1,15   1,60 -- -- --    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08    153,08

22794   6,37   3,52   1,18  97,93  98,31  97,80   1,11   0,73   0,89   0,96   0,96   1,31 -- -- --    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68    137,68
26048   6,09   3,54   1,60  97,83  97,52  97,49   0,68   0,66   0,71   1,50   1,82   1,80 -- -- --    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03    101,03

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam LV(H8) LV(H9) LV(H10) LV(H11) LV(H12) LV(H13) LV(H14) LV(H15) LV(H16) LV(H17) LV(H18) LV(H19) LV(H20) LV(H21) LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(H1) MV(H2) MV(H3) MV(H4)

24396    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03
21439    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    412,85    412,85    412,85    412,85    137,68      1,25      1,25      1,25      1,25
25936    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74
1352   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   2058,85   1407,18   1407,18   1407,18   1407,18    520,50     31,46     31,46     31,46     31,46
22024    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    719,17    368,03    368,03    368,03    368,03    153,08      2,03      2,03      2,03      2,03

22794    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    744,23    412,85    412,85    412,85    412,85    137,68      1,25      1,25      1,25      1,25
26048    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    385,87    223,59    223,59    223,59    223,59    101,03      0,74      0,74      0,74      0,74

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam MV(H5) MV(H6) MV(H7) MV(H8) MV(H9) MV(H10) MV(H11) MV(H12) MV(H13) MV(H14) MV(H15) MV(H16) MV(H17) MV(H18) MV(H19) MV(H20) MV(H21) MV(H22) MV(H23) MV(H24) ZV(H1) ZV(H2)

24396      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52
21439      1,25      1,25      1,25      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      3,07      3,07      3,07      3,07      1,25      1,84      1,84
25936      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87
1352     31,46     31,46     31,46    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99    114,99     31,21     31,21     31,21     31,21     31,46     47,21     47,21
22024      2,03      2,03      2,03      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      8,98      3,19      3,19      3,19      3,19      2,03      2,52      2,52

22794      1,25      1,25      1,25      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      8,44      3,07      3,07      3,07      3,07      1,25      1,84      1,84
26048      0,74      0,74      0,74      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      2,68      1,51      1,51      1,51      1,51      0,74      1,87      1,87

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam ZV(H3) ZV(H4) ZV(H5) ZV(H6) ZV(H7) ZV(H8) ZV(H9) ZV(H10) ZV(H11) ZV(H12) ZV(H13) ZV(H14) ZV(H15) ZV(H16) ZV(H17) ZV(H18) ZV(H19) ZV(H20) ZV(H21) ZV(H22) ZV(H23) ZV(H24)

24396      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52
21439      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      4,03      4,03      4,03      4,03      1,84
25936      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87
1352     47,21     47,21     47,21     47,21     47,21    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67    130,67     48,01     48,01     48,01     48,01     47,21
22024      2,52      2,52      2,52      2,52      2,52      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      7,88      4,32      4,32      4,32      4,32      2,52

22794      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      7,30      4,03      4,03      4,03      4,03      1,84
26048      1,87      1,87      1,87      1,87      1,87      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      5,92      4,17      4,17      4,17      4,17      1,87

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Bus(H1) Bus(H2) Bus(H3) Bus(H4) Bus(H5) Bus(H6) Bus(H7) Bus(H8) Bus(H9) Bus(H10) Bus(H11) Bus(H12) Bus(H13) Bus(H14) Bus(H15) Bus(H16) Bus(H17) Bus(H18) Bus(H19) Bus(H20) Bus(H21)

24396 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21439 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25936 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1352 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22024 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

22794 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26048 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Bus(H22) Bus(H23) Bus(H24) Stagnatie(H1) Stagnatie(H2) Stagnatie(H3) Stagnatie(H4) Stagnatie(H5) Stagnatie(H6) Stagnatie(H7) Stagnatie(H8) Stagnatie(H9) Stagnatie(H10) Stagnatie(H11) Stagnatie(H12)

24396 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21439 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25936 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1352 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
22024 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

22794 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26048 -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

-- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H13) Stagnatie(H14) Stagnatie(H15) Stagnatie(H16) Stagnatie(H17) Stagnatie(H18) Stagnatie(H19) Stagnatie(H20) Stagnatie(H21) Stagnatie(H22) Stagnatie(H23) Stagnatie(H24)

24396   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21439   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25936   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1352   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
22024   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

22794   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26048   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr.

1
3
5
8
10

12
18
23
29
36

38
38
27c
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte

1 afschermende bebouwing    11,00
42 0    11,00
43 0    15,00
44 0    29,00
45 0    31,00

46 0    22,50
64 0     4,50
65 0     6,00
67 0     3,50
68 0     5,50

69 0     5,00
70 0     8,00
71 0     7,00
72 0     7,00
73 0    12,50

74 0     8,00
76 0    15,00
77 0     5,00
78 0     6,00
80 0    19,00

84 0     6,50
85 0     8,50
86 0    10,50
91 0     5,00
92 0     6,00

94 0     5,00
96 0     4,00
149     8,00
150     8,00
151     8,00

152     8,00
153     8,00
154     8,00
155     8,00
158     3,00

160    19,70
161    12,90
1 afschermende bebouwing    18,00
3 afschermende bebouwing    12,00
4 afschermende bebouwing     9,00

157 0     3,00
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Invoeritems

Model: eerste model
072184aa september 2015 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte

158 0     3,00
159 0     3,00
160 0     9,50
161 0     9,00
162 0     9,00

163 0     9,50
165 0    19,00
166 0     3,00
167 0     3,00
168 0     5,50

169 0    19,00
170 0     8,50
171 0     4,50
172 0     5,00
173 0     3,00

174 0     7,00
177 0    11,00
178 0    11,00
179 0     3,00
180 0     3,50

1     9,00
    9,00

1     3,00
    0,00
    0,00

   15,00
    6,00
    8,00

1     9,00
1     6,40

1     6,40
    3,00
    3,00
    3,00

1     3,00

2     3,00
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Rekenresultaten
NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³]

1 97033,18 463357,66 32 28 4
3 97012,77 463342,47 32 28 4
5 96974,90 463320,08 30 25 4
8 97006,87 463351,59 32 28 4
12 96981,95 463359,90 29 25 4

18 96971,01 463377,51 28 25 3
23 96964,91 463385,65 28 25 3
29 96946,92 463398,85 28 25 3
36 96884,94 463367,26 28 25 3
27c 96901,02 463361,75 28 25 3

10 97033,62 463364,68 32 28 4
38 96867,34 463346,66 28 25 3
38 96873,98 463341,26 28 25 3

15-9-2015 10:59:48Geomilieu V2.62



Rekenresultaten
NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam NO2 # Overschreidingen uur limiet [-]

1 0
3 0
5 0
8 0
12 0

18 0
23 0
29 0
36 0
27c 0

10 0
38 0
38 0
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Rekenresultaten
Pm10

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Ja
Referentiejaar: 2015

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³] PM10 Bronbijdrage [µg/m³]

1 97033,18 463357,66 20 20 1
3 97012,77 463342,47 20 20 1
5 96974,90 463320,08 20 20 1
8 97006,87 463351,59 20 20 1
12 96981,95 463359,90 20 20 1

18 96971,01 463377,51 20 20 0
23 96964,91 463385,65 20 20 0
29 96946,92 463398,85 20 20 0
36 96884,94 463367,26 20 20 0
27c 96901,02 463361,75 20 20 0

10 97033,62 463364,68 20 20 1
38 96867,34 463346,66 20 20 0
38 96873,98 463341,26 20 20 0
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Rekenresultaten
Pm10

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Ja
Referentiejaar: 2015

Naam PM10 # Overschreidingen 24 uur limiet [-]

1 8
3 8
5 8
8 8
12 8

18 8
23 8
29 8
36 8
27c 8

10 8
38 8
38 8
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Rekenresultaten
Pm2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2015

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³] PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

1 97033,18 463357,66 14 14 0
3 97012,77 463342,47 14 14 0
5 96974,90 463320,08 15 14 0
8 97006,87 463351,59 14 14 0
12 96981,95 463359,90 15 14 0

18 96971,01 463377,51 15 14 0
23 96964,91 463385,65 15 14 0
29 96946,92 463398,85 15 14 0
36 96884,94 463367,26 15 14 0
27c 96901,02 463361,75 15 14 0

10 97033,62 463364,68 14 14 0
38 96867,34 463346,66 15 14 0
38 96873,98 463341,26 15 14 0

15-9-2015 11:00:26Geomilieu V2.62
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Datum : 13 november 2015 

Ons kenmerk : 1505H255/DBI/rap2.2 

Betreft : aanvulling actualisering flora- en faunaonderzoek 2012, Simon 

  Smitweg 7 te Leiderdorp 

 

 

Geachte heer Van Beijeren, 

 

Hierbij ontvangt u onze notitie naar aanleiding van het schrijven van de Omgevingsdienst West-

Holland (kenmerk 2015042142, d.d. 5 november 2015). 

 
Aangegeven is dat er nog onduidelijkheid is of een vleermuizenonderzoek is uitgevoerd. Door 
IDDS is in het verleden een aanvullend onderzoek uitgevoerd in verband met de mogelijke 
aanwezigheid van vleermuizen. Daarbij is het gebruik van vleermuizen in het plangebied ook in 
kaart gebracht. De resultaten zijn beschreven in de rapportage met kenmerk: 1205E355, d.d. 19 
juni 2012. 
 
Daarnaast wordt gevraagd wat de effecten van de nieuwbouw en bouwwerkzaamheden op de 
geschiktheid van de groenstructuren als migratie- en foerageergebied zijn. 
 

Op basis van de tekening is beoordeeld wat de effecten zijn. De verbreding van de watergang 

in de groenzone langs het dijkje (aan noordoostzijde) is dusdanig gesitueerd dat de reeds 

aanwezige bomen behouden kunnen blijven. De houtwal aan de zuidoostzijde blijft intact. Het 

plangebied wordt voorzien van vrijstaande bomen tussen de parkeerplaatsen en er wordt in het 

midden van het plangebied een (half verharde) groenzone aangelegd. 
  

De foeragerende vleermuizen bevonden zich vooral in de beplantingen buiten / in de rand van 

het plangebied. Ter plaatse wordt een waterpartij aangelegd, wat gunstig is voor de 

vleermuizen. De landschappelijke lijnen blijven intact, dus de vliegroutes blijven behouden, 

weliswaar in een iets andere vorm (met name de oostzijde). 

 

Ten aanzien van het foerageergebied wordt het afwisselender wat eerder een positief dan een 

negatief effect heeft op de vleermuizen. 

 

Thunnissen Bouw Boskoop bv 

De heer R. van Beijeren 

Postbus 71 

2100 AB  Heemstede 
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Bij de uitvoering van bouwactiviteiten moet de verlichting die nodig is gericht zijn op de bouw 
en niet op de aanliggende beplantingen. Op deze manier blijven de beplantingen fungeren als 
vliegroute en foerageergebied. In de huidige en oorspronkelijke situatie is het terrein en de 
directe omgeving ook voorzien van verlichting. Kortom als bovenstaande in acht wordt 
genomen ontstaat er geen negatief effect. Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat 
een eventueel effect marginaal is omdat meestal verlichting vooral in najaar en winterperiode 
wordt toegepast. Dit overlapt grotendeels met de overwinteringsperiode van vleermuizen. Dan 
zijn vleermuizen niet aanwezig en kan geen negatief effect optreden. 

 

Door de vleermuizen werd ook vooral gefoerageerd rond lichtmasten nabij beplanting omdat 

daar concentraties van insecten aanwezig waren. Dit verandert in de toekomstige situatie niet. 

Rondom bebouwing zal eveneens verlichting aanwezig zijn. De beplantingen worden niet extra 

verlicht. Vandaar dat de functionaliteit van het plangebied voor vleermuizen niet wordt 

aangetast. 

 

Daarbij moet vermeld worden dat tijdens de uitgevoerde veldbezoeken in het plangebied en 

directe omgeving vooral gewone dwergvleermuizen zijn waargenomen. Deze soort foerageert 

ook in gebieden waar intensieve verlichting aanwezig is. De vleermuizen foerageren ook onder 

bijvoorbeeld straatverlichting. 
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1.  INLEIDING 
 
 
1.1.  AANLEIDING 
 
De opdrachtgever is voornemens om het plangebied Cardea te herontwikkelen. Omdat  
bij de realisatie van de toekomstige plannen werkzaamheden uitgevoerd gaan worden  
waarbij beschermde flora- en fauna mogelijk hinder of schade ondervinden, is in januari 2012 
een quickscan flora- en faunawetonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van het uitgevoerde 
flora- en faunaonderzoek is voortgekomen dat het plangebied mogelijk geschikt is voor 
gebouwbewonende soorten vleermuizen, met name de gewone dwergvleermuis. Naar 
aanleiding van deze resultaten heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden naar deze 
soortgroep. Deze rapportage beschrijft zowel de resultaten van het flora- en faunaonderzoek als 
die van het aanvullend onderzoek. 
 
 
1.2. PLANGEBIED EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 
 
Het plangebied betreft het gebouwencomplex Cardea (jeugdzorg) met bijbehorende 
parkeerplaats, speelterreinen, plantsoenen en een smalle watergang in de oostzijde van het 
plangebied. Het plangebied bevindt zich in de bebouwde kom van Leiderdorp met direct ten 
zuiden ervan de A4. Ten noorden van het plangebied bevindt zich een stadspark. De 
opdrachtgever is voornemens om het plangebied te herontwikkelen, waarbij de bestaande 
bebouwing wordt gesloopt. De uitvoering van de werkzaamheden bestaan uit twee 
verschillende fasen, waarbij beide fasen grofweg 50% van het plangebied in beslag nemen. Het 
interval tussen de twee fasen bedraagt circa één jaar.  
 

 
Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van de omgeving. 
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Ligging fasen 1 en 2 van de uit te voeren werkzaamheden in het plangebied.  
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1.4. BESCHERMINGSKADER 
 
De bescherming van soorten en hun leefgebieden is geregeld in de Europese Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn en op nationaal niveau verankerd in de Flora- en faunawet en de vernieuwde 
Natuurbeschermingswet van 1998. 
 
Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 oktober 2005 in werking is getreden, richt zich op de 
bescherming van daartoe aangewezen gebieden, het beheer en het voorkomen van bepaalde 
schadelijke handelingen. In deze gebieden, bestaande uit Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en 
Beschermde Natuurmonumenten, staat instandhouding van soorten en systemen voorop.  
 
Vogelrichtlijn 
De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) richt zich op de bescherming van alle natuurlijk in het 
wild levende vogelsoorten en in het bijzonder van de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare 
vogelsoorten. Er zijn 77 gebieden aangewezen als speciale beschermingszone. Deze gebieden 
maken onderdeel uit van Natura 2000, het Europese initiatief van een duurzaam ecologisch 
netwerk van natuurgebieden in Europa. De richtlijn stelt nadere regels voor de bescherming, het 
beheer en de regulering van vogelsoorten.  
 
Habitatrichtlijn 
De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) richt zich op de instandhouding van natuurlijke habitats 
en habitats van soorten en de bescherming van plant- en diersoorten, met uitzondering van 
vogels. In bijlage I van de Habitatrichtlijn worden speciale beschermingszones aangewezen 
voor kwetsbare, bedreigde of zeldzame habitattypen. Bijlage II van de Habitatrichtlijn vermeldt 
de kwetsbare, bedreigde of zeldzame dier- en plantensoorten die beschermd moeten worden 
door speciale beschermingszones aan te wijzen. Op dit moment staan in totaal 141 gebieden 
op de nominatie voor aanwijzing als Habitatrichtlijngebied.  
 
Flora- en faunawet 
De soortenbeschermingsaspecten uit de Habitat- en Vogelrichtlijn zijn geïmplementeerd in de 
Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet (Stb. 1998,402) richt zich op de bescherming van 
planten- en diersoorten binnen en buiten de beschermde natuurgebieden. Uitgangspunt is het 
nee, tenzij beginsel. Alle inheemse zoogdieren (uitgezonderd bruine rat, zwarte rat en 
huismuis), alle inheemse vogelsoorten, alle amfibieën en reptielen, een aantal vissen, 
plantensoorten en andere diersoorten zijn bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) (Stb. 
2000,523) beschermd.  
 
In februari 2005 is de nieuwe AMvB in het Staatsblad gepubliceerd en daarmee in werking 
getreden. Hierin zijn onder andere een aantal algemene soorten opgenomen, die onder 
bepaalde voorwaarden, een vrijstelling hebben gekregen voor artikelen 8 tot en met 12. Vanaf 
dat moment wordt gewerkt met drie beschermingscategorieën:  
� algemene beschermde soorten (tabel 1) : voor de meeste activiteiten (bestendig beheer 

en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen) zijn deze vrijgesteld van 
een ontheffingsaanvraag. Voor andere activiteiten is wel een ontheffing nodig; deze wordt 
getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van 
de soort’ (zg. lichte toets). 

� overig beschermde soorten (tabel 2) : Voor de meeste activiteiten (bestendig beheer en 
onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen) zijn deze soorten vrijgesteld 
voor een ontheffingsaanvraag, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een 
goedgekeurde gedragscode. Voor andere activiteiten is wel een ontheffing nodig; deze 
wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding 
van de soort’ (zg. lichte toets). Geen gedragscode betekent geen vrijstelling voor deze 
categorie.  
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� streng beschermde soorten (tabel 3) : Dit zijn alle soorten van de Europese 

Habitatrichtlijn (bijlage IV) van de Europese Vogelrichtlijn (bijlage 1) en de bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen inheemse dier- en plantsoorten. Negatieve effecten op 
streng beschermde soorten moeten door middel van compensatie teniet worden gedaan. 
Voor uitvoering van werkzaamheden die strijdig zijn met de Flora- en faunawet kan 
ontheffing worden aangevraagd (artikel 75, lid 5 & lid 6, sub C en artikel 2, derde lid van het 
Besluit vrijstelling beschermde plant- en diersoorten).  

 
Vogels 
De bescherming van vogels is gericht op de aan- of afwezigheid van broedgevallen. 
Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken of elk jaar 
terugkeren naar hetzelfde nest, zijn jaarrond beschermd. Dit geldt voor een relatief klein aantal 
soorten. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een 
nieuw nest te maken. Omdat voor deze soorten geldt dat deze het nest eenmalig gebruiken, 
vallen dergelijke nesten alleen tijdens het gebruik van vogels onder de bescherming van artikel 
11 van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig, mits het nest is 
verlaten.  
 
Voor het verstoren van broedende vogels kan geen ontheffing worden verkregen. 
Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd, wanneer geen in gebruik zijnde nesten 
aanwezig zijn. Rond in gebruik zijnde nesten geldt een rustzone waarbinnen geen 
werkzaamheden mogen worden uitgevoerd totdat de vogels hun nest vanzelf weer hebben 
verlaten, dat wil zeggen nadat het broedsel is afgerond of de jongen zijn groot gebracht.  
 
De lijst met jaarrond beschermde soorten is in augustus 2009 aangepast. Op de volgende 
categorieën van de vaste nesten gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet het gehele seizoen:  

1. Nesten die ook buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. 
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. 
4. Vogels die jaarlijks gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 

staat zijn om zelf een nest te bouwen. 
5. Vogels die in deze categorie vallen zijn niet jaarrond beschermd, tenzij zwaarwegende 

feiten en ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Het gaat hier weliswaar om 
nesten van vogels die regelmatig terugkeren naar de plaats waar deze soorten het jaar 
daarvoor hebben gebroed of in de directe omgeving daarvan, maar die wel over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats is verdwenen, zich elders te 
vestigen. 

 
Rode Lijst soorten 
Voor de soortengroepen planten, vogels, amfibieën en reptielen, zoogdieren, zoetwatervissen, 
dagvlinders, libellen, sprinkhanen, korstmossen en paddenstoelen zijn lijsten vastgesteld met 
daarop vermeld de met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten, de zogenaamde Rode 
Lijsten. Deze zijn per soortgroep gepubliceerd in de Staatscourant.  
 
Echter, op dit moment heeft plaatsing op de Rode Lijst geen juridische beschermde status. Voor 
Rode Lijstsoorten geldt zodoende geen ontheffingsplicht, tenzij de Flora- en faunawet op de 
soort van toepassing is en zodoende de bescherming van de Flora- en faunawet geldt. In de uit 
te voeren werkzaamheden wordt met de algemeen geldende zorgplicht voor planten- en dieren 
-voor zover dat mag worden verwacht- rekening gehouden. Op iedere burger rust de zorgplicht 
om binnen vermogen deze soorten te beschermen en te behouden. 
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2.  WERKWIJZE 
 
Dit flora- en faunaonderzoek bestaat uit: 

• bron- en literatuuronderzoek (2.1) 
• biotooptoets (2.2) 
• aanvullend onderzoek (2.3) 

 
 
2.1.  BRON- EN LITERATUURONDERZOEK 
 
Het bron- en literatuuronderzoek omvat een literatuur- en kaartstudie naar de actuele waarden 
en betekenis van het plangebied. Hierbij zijn zowel de eigen waarden van het plangebied als 
ook de waarden van het plangebied voor de wijdere omgeving beschouwd. Hierbij is onder 
andere gebruik gemaakt van flora en fauna-atlassen (verspreiding op basis van 5 bij 5 
kilometerhokken) en ingevoerde waarnemingen op internetsites. Op basis van de bekende 
verspreiding in combinatie met de biotooptoets wordt beoordeeld in hoeverre het mogelijk is dat 
beschermde plant- en diersoorten voorkomen in het plangebied. Alle beschermde soorten, die 
mogelijk in het plangebied voorkomen, zijn in tabellen per soortgroep opgenomen (zie 
hoofdstuk 3). Een uitzondering hierop vormen de broedvogels. Hiervan zijn alleen de jaarrond 
beschermde soorten opgenomen plus de vogelsoorten waarvoor extra inventarisatie gewenst is 
(categorie 5 van de vaste nesten), waaronder kolonievogels en spechten.  
 
Flora- en fauna-atlassen 
� Atlas van de Nederlandse broedvogels (2002); 
� Atlas van de Nederlandse vleermuizen (1997); 
� De wespen en mieren van Nederland (2004); 
� De amfibieën en reptielen van Nederland (2009); 
� Een actualisatie van de verspreiding van de Nederlandse libellen (2008); 
� Werkatlas zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008 (2008); 
 
Jaarverslagen 
� Waarnemingenverslag 2007 dagvlinders (De Vlinderstichting, 2007). 
 
Internet 
� www.waarneming.nl 
� www.zoogdieratlas.nl (alleen de zwaarder beschermde soorten) 
� www.ravon.nl 
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2.2.  BIOTOOPTOETS 
 
Tijdens de biotooptoets, uitgevoerd op 16 januari 2012, zijn de uitkomsten van het bron- en 
literatuuronderzoek in het veld gecontroleerd en getoetst. Het doel van de biotooptoets is om 
een inschatting te maken van de ecologische kwaliteiten van het plangebied. Beschermde en/of 
bijzondere soorten die tijdens de biotooptoets zijn aangetroffen zijn geregistreerd. Op het 
moment dat de biotooptoets is uitgevoerd zijn niet alle soorten zichtbaar actief. Diersoorten 
kunnen bijvoorbeeld alleen nachtactief zijn of in een bepaalde periode van het jaar afwezig zijn. 
Daarom zijn de eisen die soorten en soortengroepen aan hun leefomgeving stellen met 
betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen, voedselgebieden en migratieroutes, vergeleken en 
getoetst met de situatie in het veld.  
 
Voor planten geldt voor de meeste soorten dat deze alleen gedurende de bloeiperiode 
waarneembaar zijn. Om deze reden wordt voor planten voornamelijk gelet op de 
vegetatiestructuur en abiotische omstandigheden van de standplaats. Op die manier is ook het 
belang van het plangebied beoordeelt voor flora en fauna die mogelijk in het plangebied 
voorkomen, maar niet tijdens de biotooptoets zijn waargenomen. Gedurende de biotooptoets is 
de lijst welke tijdens het bron- en literatuuronderzoek is opgesteld, gecontroleerd en bijgewerkt.
  
 
2.3.  AANVULLEND ONDERZOEK 
 
De aanvullende veldbezoeken zijn uitgevoerd in de avond/nacht van 1 mei en de nacht/ochtend 
van 29 mei. De veldbezoeken zijn allen uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden 
(heldere avond/ochtend met weinig tot geen wind en geen neerslag). Tijdens het aanvullend 
onderzoek is gewerkt volgens het landelijk vastgestelde vleermuisprotocol (opgesteld door 
Gegevensautoriteit Natuur, Zoogdiervereniging en Netwerk Groene Bureau’s, 2010). 
Gedurende de nachtbezoeken zijn vleermuizen met behulp van een bat-detector opgespoord. 
Op deze manier zijn in het plangebied de vaste rust- en verblijfplaatsen en van belang zijnde 
foerageergebieden en vliegrouten in kaart gebracht. Aan de hand van de resultaten van het 
aanvullend onderzoek is beoordeelt in hoeverre vleermuizen hinder en/of schade ondervinden 
van de geplande ingreep. Gedurende het aanvullend onderzoek zijn alleen de verblijfstypen 
kraam- en zomerverblijf onderzocht, plus de aanwezigheid van geschikt foerageergebied en 
vliegroute.  
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3.  MOGELIJK VOORKOMENDE BESCHERMDE FLORA EN FAUNA 
 
 
3.1.  ECOLOGISCHE STRUCTUREN 
   
Het plangebied betreft voor een groot deel bebouwing met spouwmuren en overwegend platte 
daken. Aan de randen van het plangebied bevindt zich plantsoen met bomen. Het betreft de 
boomsoorten abeel, zomereik, zwarte els en ruwe berk. De kruid- en struiklaag bestaan onder 
andere uit kornoelje spec. en klimop. Her en der zijn enkele solitaire bomen aanwezig en kleine 
plantvakken met bodembedekkers en uitheemse struwelen. Het overige deel bestaat uit gazon 
en verharding.  
 

Gazon en beplanting.                Sloot. 

Plantsoen.                 Voorzijde bebouwing. 
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3.2.  BESCHERMDE GEBIEDEN 
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van beschermde gebieden in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Deze beschermde natuurgebieden ontbreken in de directe omgeving. 
Tevens maakt het plangebied geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In 
de directe omgeving van Leiderdorp bevinden zich wel EHS-gebieden, zoals ook in de 
onderstaande kaart te zien is.  

 
Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van de EHS(groen en roze gekleurd). 
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3.3.  BESCHERMDE SOORTEN 
 
De combinatie van het bron- en literatuuronderzoek, de biotooptoets en het aanvullend 
onderzoek leidt tot de volgende tabellen van de soortgroepen grondgebonden zoogdieren, 
vleermuizen, vogels, vissen, amfibieën en vaatplanten. Uit de soortengroepen reptielen, 
insecten, slakken, kreeftachtigen en tweekleppigen zijn geen beschermde exemplaren 
aangetroffen of te verwachten, omdat de verspreiding van deze soorten zich niet in het 
plangebied en de directe omgeving bevindt en/of omdat in het plangebied en directe omgeving 
geen geschikt biotoop aanwezig is.   
 
In de tabellen is per soortgroep voor iedere soort aangegeven of de soort bescherming geniet 
en waarop deze gebaseerd is. Bescherming op basis van de Flora- en faunawet staat in de 
kolom flora en fauna. Hierbij is aangegeven in welke tabel de soort is opgenomen. Hierbij is 
tevens aangegeven of de soort is aangemerkt als algemeen, overig of streng beschermde 
soort. Vermelding op de Rode Lijst is weergegeven in de kolom rode lijst. Bescherming op basis 
van de Habitat- of Vogelrichtlijn is weergegeven in de kolom habitat of vogel. In de tabel van de 
vogels is tevens een kolom opgenomen waarin de categorie staat vermeld van de vaste nesten.  
 
De waarnemingen van soorten die zijn opgenomen in de tabellen hebben veelal betrekking op 
de gehele kilometerhokken waarin het plangebied zich bevindt. Dit betekent dat het plangebied 
niet altijd onderdeel is van het leefgebied van de in de tabel opgenomen soorten. Indien dit het 
geval is voor overig of streng beschermde soorten, wordt in de onderstaande tekst toegelicht 
waarom het niet aannemelijk is dat de betreffende soorten in het plangebied voorkomen en 
daarom geen schade ondervinden van de geplande ontwikkeling.  
 
grondgebonden zoogdieren  
SOORT FLORA EN FAUNA  RODE LIJST  HABITAT  BRON OPMERKING 
bosmuis 1   2  
bosspitsmuis 1   2  
bunzing 1   2,3  
dwergspitsmuis 1   2  
egel 1   2  
haas 1   2  
hermelijn 1 x  2  
huisspitsmuis 1   2  
konijn 1   2  
mol 1   1,2  
noordse woelmuis 3 x P,II,IV 2,4 omgeving 
veldmuis 1   2  
vos 1   2  
waterspitsmuis 3 x  2,4 omgeving 
wezel 1 x  2  
woelrat 1   2  

1 Biotooptoets 16 januari 2012 
2 Werkatlas zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008 (2008) 
3 www.waarneming.nl 
4 www.zoogdieratlas.nl 

 
Gedurende de biotooptoets zijn alleen enkele molshopen waargenomen. Andere zoogdieren of 
sporen van zoogdieren zijn niet gevonden. Op de invoersite Waarneming.nl wordt de bunzing 
diverse keren als verkeersslachtoffer gemeld op de A4 ter hoogte van het plangebied. Het is 
daarom aannemelijk dat deze soort onder andere voorkomt in de aanwezige plantsoenen. 
Daarnaast vormen de plantsoenen waarschijnlijk het leefgebied van andere kleine soorten 
zoogdieren als egel, bosmuis en wezel. Voor de soorten huismuis en bruine rat vormt 
bebouwing wel geschikt leefgebied. Deze soorten worden niet beschermd krachtens de Flora- 
en faunawet. 
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Buiten soorten uit tabel 1 van de Flora- en faunawet wordt ook melding gemaakt van de streng 
beschermde soorten noordse woelmuis en waterspitsmuis. De noordse woelmuis komt in 
Nederland alleen voor op zeer natte locaties, die onbereikbaar zijn voor andere muizensoorten 
(vanwege concurrentiegevoeligheid). De waterspitsmuis is een soort van zeer uitgebreide 
oevervegetaties langs oppervlaktewateren. Geschikt biotoop ontbreekt voor beide soorten in het 
plangebied. De aanwezige watergang in de oostzijde van het plangebied vormt geen geschikt 
leefgebied.  
 
vleermuizen  
SOORT FLORA EN FAUNA  RODE LIJST  HABITAT  BRON TYPE BEWONING 
gewone dwergvleermuis 3  IV 1,2 gebouwen 
meervleermuis 3  II, IV 2 gebouwen 
watervleermuis 3  IV 2 bomen 

1 Biotooptoets 16 januari 2012 
2 Werkatlas zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008 (2008) 
3 Aanvullende onderzoeken mei 2012 
 

Afhankelijk van de soort maken vleermuizen gebruik van openingen in (oudere) gebouwen en 
bomen als vaste rust- en verblijfplaatsen (zie de bovenstaande tabel). In de aanwezige bomen 
ontbreken openingen in de vorm van holten en spleten. Aanwezigheid van verblijfplaatsen van 
boombewonende soorten is hiermee uit te sluiten. Gebouwbewonende soorten maken gebruik 
van tussenruimten als spouwmuren. De aanwezige bebouwing is opgebouwd uit spouwmuren 
die voor vleermuizen toegankelijk zijn via de stootvoegen of andere openingen. Plaatselijk zijn 
de gaten van enkele stootvoegen ook verruimd door beschadigingen. Daarnaast bevinden zich 
diverse beschadigingen vlak onder de daklijsten. Voor gebouwbewonende soorten zijn daarom 
meerdere mogelijkheden aanwezig om de spouwen te bereiken. Daarnaast is het voor 
vleermuizen mogelijk om onder de boeiboorden te kruipen. De vleermuizen maken dan gebruik 
van de tussenruimten tussen de boeiboorden en de muur.  

 
Boeiboord met tussenruimte.                               Toegangsmogelijkheden spouwen. 
 
Resultaten aanvullend onderzoek 
Gedurende het aanvullende onderzoek is op zowel 1 mei als 29 mei de gewone 
dwergvleermuis veelvuldig aangetroffen. De waarnemingen die zijn verricht hebben alleen 
betrekking op foeragerende en doortrekkende dieren. Gedurende de onderzoeken zijn geen 
waarnemingen gedaan die de aanwezigheid van verblijfplaatsen indiceren (bijvoorbeeld 
zwermende dieren). Buiten de gewone dwergvleermuis, is tweemaal een onbekende (grotere) 
doortrekkende vleermuis waargenomen. Door de korte waarnemingsduur was het niet mogelijk 
om deze twee individuen op soort te determineren.  
 
Vleermuizen hebben verschillende typen verblijfplaatsen die gedurende verschillende perioden 
in het jaar worden gebruikt. Het gaat hierbij om kraamverblijf, zomerverblijf, paarverblijf en 
winterverblijf. Het vleermuisprotocol volgend zijn de twee aanvullende veldbezoeken uitgevoerd 
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in de voor de gewone dwergvleermuis indicatieve perioden voor het kraamverblijf en het 
zomerverblijf. De veldbezoeken hebben geen betrekking op de indicatieve periode voor de 
overige genoemde verblijftypen.  
 
Naast vaste rust- en verblijfplaatsen zijn ook structureel van belang zijnde foerageergebieden 
en migratiezones beschermd. Uit de resultaten van het aanvullend onderzoek blijkt dat met 
name de houtige beplanting in de zuid- en oostzijde fungeert als foerageergebied voor de 
gewone dwergvleermuis. Met name tijdens het ochtendbezoek op 29 mei werden veel 
doortrekkende dieren opgemerkt. In totaal trokken 25-30 dieren vanuit het zuidoosten richting 
noordwest, het stedelijke gebied in. Vermoedelijk fungeren de populierenbeplantingen direct ten 
zuidoosten van Leiderdorp, in combinatie met de vele oppervlaktewateren in de omgeving een 
geschikt foerageergebied voor de dieren. Gezien de ligging van het plangebied in combinatie 
met de verrichte waarnemingen, kan worden aangenomen dat de aanwezige beplanting 
onderdeel vormt van het foerageergebied van de gewone dwergvleermuis en één van de 
belangrijkere doorvliegroutes vormt vanuit het buitengebied naar het urbane gebied en vice 
versa.  
 

In het bovenstaande kaartje zijn de waarnemingen ingetekend, die zijn gedaan tijdens de uitvoer van de aanvullende 

veldbezoeken. Het gele vlak geeft aan waar het overgrote deel van de foeragerende vleermuizen zijn waargenomen. 

De rode pijlen geven een indicatie van de vliegroute van de dieren (dit geldt voor beide richtingen).  
 
Het paarverblijf betreft in de regel kleine verblijfplaatsen, waarvandaan de mannelijke dieren 
hun baltsroep ten gehore brengen. Vanwege het feit dat het plangebied dienst doet als 
foerageergebied en relatief veel vleermuizen van het plangebied gebruik maken als vliegroute, 
is het niet ondenkbaar dat paarverblijven aanwezig kunnen zijn. Immers is hier een acceptabele 



 

15 
 

trefkans voor de mannelijke dieren om vrouwelijke dieren te ontmoeten en zich voort te planten. 
De kans op de aanwezigheid van winterverblijven zijn vermoedelijk geringer, vanwege het 
relatief ongunstige klimaat in de spouwen (de gebouwen worden ’s nachts niet of gedeeltelijk 
verwarmd).  
 
vogels  
SOORT FLORA EN FAUNA  RODE LIJST  VOGEL BRON CATEGORIE VASTE NESTEN  
ooievaar 2   2 3 
boomvalk 2 x  2 4 
buizerd 2   2 4 
sperwer 2   2 4 
blauwe reiger 2   2 5 
boerenzwaluw 2   2 5 
ekster 2   1,2 5 
groene specht 2 x  2 5 
grote bonte specht 2 x x 2 5 
koolmees 2   1,2 5 
oeverzwaluw 2   2 5 
pimpelmees 2   1,2 5 
spreeuw 2 x  2 5 
torenvalk 2  x 2 5 
zwarte kraai 2   2 5 

1 Biotooptoets 16 januari 2012 
2 www.waarneming.nl 
 

De bescherming van vogels is gericht op de aan- of afwezigheid van broedgevallen. De meeste 
vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. 
Omdat voor deze soorten geldt dat het nest eenmalig wordt gebruikt, vallen dergelijke nesten 
alleen tijdens het gebruik van vogels onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig, mits het nest is verlaten. In het 
plangebied komen diverse broedvogels voor, waaronder houtduif en merel. Voor deze soorten 
geldt het bovenstaande.  
 
Verblijfplaatsen van vogels, die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken of elk jaar 
terugkeren naar hetzelfde nest, zijn jaarrond beschermd. Deze soorten zijn onderverdeeld in de 
categorieën 1 tot en met 4 van de vaste nesten (zie ook hoofdstuk 1.4). gedurende de 
biotooptoets zijn geen nesten aangetroffen met een jaarrond beschermde status. In de 
aanwezige bomen bevinden zich geen nesten van roofvogels, uilen of kolonievogels. Van de 
gebouwbroedende gierzwaluw en huismus zijn de nesten eveneens jaarrond beschermd. Voor 
beide soorten ontbreken geschikte nestmogelijkheden in de bebouwing in het plangebied in de 
vorm van gaten in de muur of losse dakpannen.  
 
Voor de soorten genoemd in categorie 5 van de vaste nesten geldt dat deze alleen jaarrond zijn 
beschermd als de ecologische omstandigheden dit rechtvaardigen. Gedurende de biotooptoets 
zijn twee nesten van de ekster aangetroffen (beplanting parkeerplaats en plantsoen zuidzijde). 
De ekster betreft een algemene soort in de regio. Nesten van de overig in de tabel genoemde 
soorten zijn niet waargenomen. 
 
vissen en amfibieën 
SOORT FLORA EN FAUNA  RODE LIJST  HABITAT  BRON OPMERKING 
bittervoorn 3 x II 4  
bruine kikker 1   2  
gewone pad 1   2  
kleine modderkruiper 2  II 4  
kleine watersalamander 1   2,3  
meerkikker 1   2  
middelste groene kikker 1   2  
rugstreeppad 3 x IV 2  

1 Biotooptoets 16 januari 2012 
2  De amfibieën en reptielen van Nederland (2009) 
3 www.waarneming.nl 
4 www.ravon.nl 
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De sloot in de oostzijde van het plangebied is te ondiep en te smal om een geschikt leefgebied 
te vormen voor in de tabel genoemde vissen. Daarnaast is de sloot geheel overschaduwd door 
de aanwezige bomen en is de bodem bedekt met bladafval. Om deze reden is de sloot ook 
ongeschikt om als voortplantingswater te dienen voor amfibieën. De aanwezige plantsoenen 
vormen mogelijk wel geschikt landhabitat voor algemene soorten amfibieën als gewone pad en 
bruine kikker. Voor de rugstreeppad ontbreekt geschikt biotoop in het plangebied. Deze soort is 
kenmerkend voor kale zandige terreinen met onbegroeide poelen.  
 
ongewervelden 
SOORT FLORA EN FAUNA  RODE LIJST  HABITAT  BRON OPMERKING 
wijngaardslak 1   2 omgeving 

1 Biotooptoets 16 januari 2012 
2  www.waarneming.nl 

 
In de directe omgeving van het plangebied wordt melding gemaakt van de wijngaardslak. Deze 
soort komt in de provincie hoofdzakelijk voor in de duinen, maar in lagere dichtheden ook in 
tuinen, parken en bossen buiten het duingebied. In het plangebied vormen alleen de aanwezige 
plantsoenen een geschikt leefgebied.  
 
vaatplanten 
SOORT FLORA EN FAUNA  RODE LIJST  HABITAT  BRON OPMERKING 
zwanenbloem 1   2 omgeving 

1 Biotooptoets 16 januari 2012 
2  www.waarneming.nl 
 

De vegetatie van het aanwezige gazon is zeer soortenarm vanwege het intensieve beheer. Hier 
groeit alleen straatgras en madeliefje. Bij de entree van het gebouw is de vegetatie lichtelijk 
verruigd en komen ook soorten voor als smalle weegbree, canadese fijnstraal en melkdistel. Op 
de grens met het plantsoen groeit onder andere fluitenkruid.  
 
Gedurende de biotooptoets zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen. De 
aanwezige sloot vormt geen geschikt leefgebied voor de zwanenbloem. Hierbij dient vermeld te 
worden dat de biotooptoets is uitgevoerd in een relatief ongunstige periode van het jaar, waarin 
de meeste plantensoorten niet zichtbaar aanwezig zijn. Gezien de ligging van het plangebied, 
de voedselrijke situatie en het intensieve beheer zijn geen beschermde plantensoorten te 
verwachten. Uitzondering hierop vormt de brede wespenorchis (tabel 1) die in het plantsoen 
voor kan komen.  
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3.4.  CONFLICTEN MET DE FLORA- EN FAUNAWET (SCHADE AAN BESCHERMDE 
 SOORTEN) 
 
Het plangebied en directe omgeving vormen het leefgebied van enkele beschermde soorten. 
Onderstaand wordt per beschermingsniveau beschreven in hoeverre een conflict optreedt met 
de Flora- en faunawet.  
 
Algemeen beschermde soorten (tabel 1) 
SOORT(GROEP) BETEKENIS PLANGEBIED  GEVOLGEN GEPLANDE ONTWIKKELING  
Diverse zoogdieren  Voorkomen in plantsoenen Geen. 
Amfibieën  Landhabitat in plantsoenen Geen. 
Wijngaardslak Mogelijk in plantsoenen Geen. 
Brede wespenorchis Mogelijk in plantsoenen Geen. 

� Voor de meeste zoogdieren geldt dat deze de mogelijkheid hebben om te vluchten. Tijdens 
de uitvoer van de geplande ingreep is het wel mogelijk dat sommige dieren in hun holen 
worden verrast en sterven. Hetzelfde geldt min of meer ook voor amfibieën en de 
wijngaardslak, hoewel deze minder mobiel zijn. Al deze soorten zijn echter niet zeldzaam in 
de provincie en de gunstige staat van instandhouding zal op populatieniveau niet worden 
aangetast. 

� Voor de brede wespenorchis geldt dat mogelijk een deel van de standplaatsen worden 
beschadigd of verwijderd als gevolg van de werkzaamheden. Deze soort is echter niet 
zeldzaam in de provincie en de gunstige staat van instandhouding zal op populatieniveau 
niet worden aangetast. Hierbij wordt opgemerkt dat de plantsoenen nauwelijks worden 
aangetast en in tact zullen blijven.  

 
Overig beschermde soorten (tabel 2) 
SOORT(GROEP) BETEKENIS PLANGEBIED  GEVOLGEN GEPLANDE ONTWIKKELING  
Broedvogels  
(niet-jaarrond beschermd) 

Watergang, braakliggend terrein en 
populierenopstand. 

Rekening houden met broedseizoen 
(zie hoofdstuk 4) 

� Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende het broedseizoen, worden 
mogelijk in gebruik zijnde nesten beschadigd of vernielt.  

 
Streng beschermde soorten (tabel 3) 
SOORT(GROEP) BETEKENIS PLANGEBIED  GEVOLGEN GEPLANDE ONTWIKKELING  
Vleermuizen Foerageergebied en vliegroute groenstructuren. 

Mogelijk kunnen paarverblijven aanwezig zijn in 
de bebouwing. 

Zorgvuldig handelen (zie hoofdstuk 4) 

� Indien paarverblijven aanwezig zijn van vleermuizen, worden deze verwijderd inclusief de 
eventueel verblijvende vleermuizen. De groenstructuren blijven omgewijzigd, hierdoor 
blijven de foerageergebieden en vliegroutes aanwezig.   

 
 
3.5.  CONFLICTEN MET OVERIGE NATUURWETGEVING 
 
Vanwege de ligging van het plangebied en de aard van de geplande ontwikkeling, zijn 
significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de dichtstbijzijnde 
beschermde natuurgebieden niet te verwachten. Op de in de omgeving voorkomende 
Ecologische Hoofdstructuur zijn evenmin negatieve effecten te verwachten.  
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4.  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
In het plangebied zijn soorten aanwezig of te verwachten, die in de Flora- en faunawet zijn 
aangemerkt als beschermde soort en door de ingreep mogelijk hinder of schade ondervinden. 
Het gaat hierbij om de soortgroep gebouwbewonende vleermuizen. Daarnaast is extra 
aandacht vereist aan de soortgroep vogels. Onderstaand wordt dit per soortgroep toegelicht.  
 
Algemeen beschermde soorten (tabel 1) 
Voor soorten uit dit beschermingsniveau is geen ontheffing in het kader van de Flora- en 
faunawet nodig.  
 
Acties zorgvuldig handelen: 
� Er zijn geen aanvullende acties nodig om zorgvuldig te handelen. Op populatieniveau 

ondervinden deze soorten geen van belang zijnde schade, omdat deze soorten algemeen 
voorkomen in de directe omgeving.  

  
Overig beschermde soorten (tabel 2) 
Voor broedvogels geldt dat een ontheffing voor het verstoren van in gebruik zijnde nesten niet 
mogelijk is. Om deze reden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen.  
 
Acties zorgvuldig handelen: 
� Het verwijderen van beplanting dient te gebeuren buiten het broedseizoen voor vogels, 

ofwel buiten de periode maart-oktober (houtduif kan tot laat in het najaar tot broeden 
komen). Indien dit niet mogelijk is, dient vlak voor de uitvoer van de werkzaamheden een 
controle uitgevoerd te worden naar de aanwezigheid van in gebruik zijn de nesten door een 
ecoloog/ter zake kundige. In het geval in gebruik zijnde nesten aanwezig zijn, dienen deze 
gespaard te blijven tot het moment deze op natuurlijke wijze is verlaten. Hierbij wordt 
opgemerkt dat geen begroeiingen worden verwijderd.  

 
Streng beschermde soorten (tabel 3) 
Tijdens het aanvullend onderzoek is gebleken dat zomer- en kraamverblijven in het plangebied 
afwezig zijn. De aanwezige groenstructuren in en rondom het plangebied betreffen wel geschikt 
foerageergebied en een belangrijke vliegroute voor de gewone dwergvleermuis. Vanwege deze 
functies is het niet ondenkbaar dat paarverblijven in het plangebied voor kunnen komen. 
Aanvullend onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen heeft niet plaatsgevonden in de 
indicatieve periode (augustus-september) voor dit type verblijfplaats.  
Vanwege de aangegeven fasering van de werkzaamheden en het feit dat paarverblijven minder 
kwetsbaar zijn dan de overige verblijfstypen, wordt onderstaande voorgesteld: 
Omdat geen onderzoek is uitgevoerd naar het voorkomen van paarverblijven, is niet bekend 
hoeveel verblijfplaatsen (in het geval deze aanwezig zijn) precies gecompenseerd dienen te 
worden.   
 
Mitigerende maatregelen voorafgaand aan de sloop fase 1 
� Op de bebouwing van fase 2 worden tijdelijke vleermuiskasten opgehangen, om het 

eventuele tijdelijke verlies van verblijven in de bebouwing van fase 1 te compenseren. 
Hierbij worden 2 kasten aan de oostzijde opgehangen en 2 aan de zuidzijde in het gebied 
van fase 2. Dit zijn de locaties waar de meeste vleermuizen langs vliegen. De tijdelijke 
kasten kunnen op een later moment in het project weer worden hergebruikt na de sloop 
van de bebouwing in fase 2. Vleermuiskasten zijn onder andere te bestellen via de 
internetsite www.vivara.nl. Bij het ophangen van de vleermuiskasten dient een ecoloog 
aanwezig te zijn om de meest geschikte locaties aan te wijzen. Om de vleermuizen te laten 
wennen aan de nieuwe locaties, dienen de kasten ruim voor het ongeschikt maken van de 
spouwen te worden opgehangen.  
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� De spouwen in de bebouwing van fase 1 worden voor aanvang van de 
sloopwerkzaamheden en bij voorkeur voor de paarperiode ongeschikt gemaakt. Het 
ongeschikt maken van spouwen bestaat uit het ongeschikt maken van het microklimaat in 
deze ruimten. Dit kan bijvoorbeeld door het verwijderen van meerdere bakstenen in alle 
muren, waardoor tochtvorming in de spouwen ontstaat. De vleermuizen zullen dan vanzelf 
deze ruimte verlaten. Het ongeschikt maken van de spouwruimten dient op zijn minst een 
week voor de uitvoering van de werkzaamheden in gang gezet te zijn, eveneens onder 
begeleiding van een ecoloog.  

 
Voornoemde maatregelen (voorafgaand aan de sloop fase 1) staan gepland voor de maand juni 
2012.  
 
Compenserende maatregelen na de sloop fase 1 
� Na de sloop is het van belang om verblijfmogelijkheden voor vleermuizen aan te brengen in 

de nieuwbouw. Dit kan op diverse manieren. Zo kunnen bijvoorbeeld de tijdelijke kasten 
worden gebruikt die zijn aangebracht in het gedeelte fase 2. Daarnaast kan ook tijdens de 
nieuwbouw invliegkasten worden aangebracht in de muren of kan een spouwruimte worden 
gecreëerd die voor een deel is geïsoleerd, maar tevens een luchtspouw bevat. Door het 
creëren van toegangsmogelijkheden (bijvoorbeeld open stootvoegen groter dan 1 cm). In 
de bijlage is een brochure gevoegd, waarin helder wordt beschreven hoe dergelijke 
verblijven kunnen worden aangebracht. In totaal dienen minimaal 5 verblijfplaatsen per 
fase te worden aangebracht aan de zijde van de foerageergebieden en vliegrouten. Van 
belang is dat de verblijfslocaties niet worden verlicht gedurende de nacht. Ook voor het 
bepalen van deze locaties dient een ecoloog bij betrokken te zijn.  

 
Mitigerende maatregelen voorafgaand de sloop fase 2 
� Voorafgaand aan de sloop van de bebouwing worden de aanwezige spouwen ongeschikt 

gemaakt als verblijfplaats voor vleermuizen. Zie hiervoor de omschrijving onder 
‘Mitigerende maatregelen voorafgaand aan de sloop fase 1’.  

 
Compenserende maatregelen na de sloop fase 2 
� Na de sloop is het van belang om verblijfmogelijkheden voor vleermuizen aan te brengen in 

de nieuwbouw. Dit kan zoals omschreven onder ‘Compenserende maatregelen na de sloop 
fase 1’.  

 
Mitigerende maatregelen ten aanzien van de functies foerageergebied en vliegroute 
� Vleermuizen mijden in principe zoveel mogelijk nachtelijke verlichting. De gewone 

dwergvleermuis is een van de weinige soorten die de aanwezigheid van nachtelijke 
verlichting in beperkte mate wel kan tolereren. Om deze reden dient de toekomstige 
nachtelijke verlichting zo beperkt mogelijk aanwezig te zijn, met name aan de randen van 
het plangebied. Indien dit niet mogelijk is, kan ervoor worden gekozen om 
vleermuisvriendelijke verlichting aan te brengen. Uit recent onderzoek is gebleken dat 
vleermuizen het minst gevoelig zijn voor amberkleurig licht. Het is daarom sterk aan te 
bevelen om amberkleurige UV-vrije ledlampen te gebruiken. Een andere optie is om 
verlichting te gebruik die wordt geactiveerd in het geval mensen aanwezig zijn door middel 
van bewegingssensoren.  
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Inleiding 

 

Men is voornemens om op het Cardea-terrein, naast de nieuwbouw van de 

jeugdzorginstelling, woningbouw te realiseren. Om dit mogelijk te maken is een 

bestemmingsplanwijziging nodig. Langs het terrein ligt de autosnelweg A4 die onderdeel 

is van het Basisnet. Voor een goede ruimtelijke onderbouwing zijn de risico’s veroorzaakt 

door het transport van gevaarlijke stoffen over de A4 geëvalueerd. Het volgende is 

geconcludeerd:  

 Het transport van gevaarlijke stoffen over de A4 leidt niet tot een plaatsgebonden 

risico groter dan de grenswaarde van 1.0 10-6 /jr. Buiten de weg is het plaatsgebonden 

risico altijd kleiner dan de grenswaarde. 

 Het maximale groepsrisico per kilometer is kleiner dan de oriëntatiewaarde. Er is geen 

berekenbaar verschil in het groepsrisico tussen de huidige en de gewenste 

toekomstige situatie. Het groepsrisico per kilometervak is maximaal 0.75 keer de 

oriëntatiewaarde (bij 199 slachtoffers en een frequentie van 1.9 10-7 /jr). Aangezien de 

toename van het groepsrisico kleiner is dan 10% is een uitgebreide verantwoording 

van het groepsrisico niet nodig. 

 

 

Bestuurlijk kader 

 

Het voornemen wordt hierna getoetst aan het Bestuurlijk kader externe veiligheid Holland 

Rijnland. 

 

Het groepsrisico ligt tussen de 0.1 en 1.0 keer de oriëntatiewaarde. Conform het 

stroomschema op blz. 27 van het bestuurlijk kader dienen de ontwerprichtsnoeren te 

worden toegepast voor zover redelijk. Het is ons niet geheel duidelijk of dit ook geldt in 

een situatie waarin het groepsrisico niet berekenbaar toeneemt. 

 

Het plan voor de bouw van woningen leidt niet tot de aanwezigheid van verminderd 

zelfredzame personen. De Veiligheidsregio heeft een schetsplan beoordeeld. Dit heeft 

geleid tot enige aanpassingen in het plan wat betreft de positie van brandkranen en de 
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toegangswegen (goede verkeerkundige ontsluiting voor hulpdiensten). Het schetsplan 

geeft de Veiligheidsregio verder geen aanleiding tot het maken van aanvullende op- of 

aanmerkingen. 

 

Een strook in het plangebied het dichtst bij de A4 is bestemd voor parkeren. Er zijn 

vluchtroutes uit het plangebied van de A4 af. 

 

Het bovenstaand aangeduide overleg met de Veiligheidsregio wordt beschouwd als 

advies ingewonnen conform het Bevt (Besluit externe veiligheid transportroutes) voor de 

aspecten hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 

 

 

Overige opmerkingen 

 

In de risicoanalyse is de gewenste toekomstige situatie beschreven in paragraaf 3.4. In 

bijlage 1 is alleen de huidige situatie beschreven. 

 

Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van de aardgasleiding ten zuiden van de 

A4. 

 

 

Conclusie 

 

De in het bestuurlijk kader aangegeven ontwerprichtsnoeren zijn toegepast.  
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Aan Gemeenteraad Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
Onderwerp: zienswijze (ontwerp)bestemmingsplan woningbouw Cardea-locatie te Leiderdorp 
Datum: 12 januari 2016 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
De gemeente Leiderdorp en TT Ontwikkeling B.V. uit Heemstede hebben onlangs op 17 
november 2015 een exploitatieovereenkomst gesloten betreffende het in bouwexploitatie 
brengen van de locatie Cardea-terrein aan de Simon Smitweg in Leiderdorp. 
 
Dit exploitatiegebied betreft 47 woningen, waarvan 15% als sociale huurwoningen (betreft 7 
woningen) worden ontwikkeld.  Er dienen voor dit bestemmingsplan een aantal 
planologische procedures gevoerd te worden, waaronder de bestemmingsplanprocedure en 
het tot stand  brengen van een ontwerpbesluit om hogere waarden toe te staan op basis van 
de Wet geluidhinder, dit vanwege het wegverkeer op de rijksweg A4 en de Simon Smitweg. 
 
Met dit schrijven dient Milieudefensie een zienswijze in tegen het (ontwerp)bestemmingsplan 
woningbouw Cardea-locatie te Leiderdorp. 
 
Bezwaar 
Milieudefensie tekent bezwaar aan tegen het feit dat één van de onderzoeksbureaus, in dit 
geval LBP Sight ( rapport 15 september 2015) onvolledige berekeningen heeft uitgevoerd in 
het  kader van de luchtkwaliteit. Het gebruikte rekenmodel is volgens Geomilieu versie 2.62 
verwerkt. In het rapport staat dat de peildatum van de berekende verkeersgegevens via 
Rijkswaterstaat staat is op 8 januari 2015. De gemeente Leiderdorp heeft  zelf de 
verkeersgegevens aangeleverd met betrekking tot de lokale wegen. 
 
Milieudefensie twijfelt ernstig of de verkeersaannames wel  correct zijn, daar de 
ontwikkelingen van de rijksweg A4/ondertunneling in januari nog niet officieel waren 
afgesloten. Ook de maximale snelheid was toen nog gebaseerd op 80 km/uur. 
Medio de zomer heeft Rijkswaterstaat op dit traject 3 banen in elke rijrichting geopend. Het is 
algemeen bekend dat méér asfalt ook méér verkeersbewegingen aantrekt. Regelmatig staan 
er toch weer files op dit traject. 
 
Wat ook aandacht verdient is de komst van een extra verkeersaantrekkende partij: Ikea. 
Deze is van plan om zich te gaan vestigen in de Bospoort. Dit leidt tot meer verkeer op de 
rijksweg, alsmede op de lokale wegen ( waaronder de N445 en N446). Bovendien  is er 
sprake van  nog twee ontwikkelingen die leiden tot meer verkeer op de A4 en genoemde 
lokale wegen: de Rijnlandroute en Leidsche Ring. 
 
De conclusie in het rapport van LBP Sight dat de omgeving van de Cardea-locatie voldoet 
aan de luchtkwaliteit, trekt Milieudefensie met de zekerheid dat er wellicht veel méér 
(toekomstig)verkeer komt op de lokale wegen in de omgeving en op de rijksweg, sterk in 
twijfel. 
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Milieudefensie vraagt  de gemeenteraad om een tweede berekening uit te voeren met 
betrekking tot luchtkwaliteit op basis van een aangepast berekeningsmodel 
verkeersaantallen Rijkswaterstaat en gemeente Leiderdorp (heden en toekomstig). Niet voor 
niets worden er hogere waarden vastgesteld in het kader van akoestisch onderzoek  
vanwege het wegverkeerslawaai in de omgeving ( van 48 dB naar 53 DB (A4) en 60 dB 
(Simon Smitweg). 
 
De GGD stelt voor om de sociale woningbouw zo ver mogelijk weg van de A4 te plaatsen. 
Milieudefensie stelt dat niet enkel de toekomstige huurder zelf verantwoordelijk is voor de 
keuze dat hij/zij hier wil gaan wonen, maar dat  de gemeente zelf een grote 
verantwoordelijkheid draagt voor een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en 
leefklimaat, met inbegrip van correcte metingen inzake  luchtkwaliteit en geluidhinder. Er zijn 
in gemeente Leiderdorp een aantal alternatieve (vaak minder gevoelige) locaties aan te 
wijzen voor sociale woningbouw, waaronder Driemaster locatie, ROC, Brittenstein. 
 
Milieudefensie stelt daarom voorlopig verzet in tegen deze plannen voor sociale woningbouw 
op de locatie Cardea- in afwachting van correcte rekenmodellen en berekeningen van 
Rijkswaterstaat ( waaronder:3 banen per rijrichting,maximale snelheid hoger dan 80 km/uur, 
vestiging Ikea, Leidsche Ring, Rijnlandroute). 
 
In afwachting van uw reactie op bovenstaande zaken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Milieudefensie (landelijk) 
 
Gemachtigden in deze zijn: 

 E. Brussee, Rozemarijntuin 179, 2353 PE Leiderdorp 
 P.A. de Krom, Haarlemmerweg 52, 2316 AE Leiden 
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Notitie 

 

 

Datum: 19 januari 2016 Project: Onderzoek lucht en stof locatie Simon 

Smitweg Leiderdorp 

Uw kenmerk: - Locatie: Leiderdorp 

Ons kenmerk: V072184aa.00005.rvh Betreft: Reactie zienswijze Milieudefensie 

Versie: 01_001  

 

 

Zienswijze 

Op het (ontwerp) bestemmingsplan woningbouw Cardea-locatie te Leiderdorp is door 

Milieudefensie een zienswijze ingediend op het onderzoek luchtkwaliteit met kenmerk 

V072184aa.00005.rvh versie 2 d.d. 15 september 2015 wat uitgevoerd is door LBP|SIGHT. 

Milieudefensie stelt het volgende: 

 

Milieudefensie twijfelt ernstig of de verkeersaannames wel correct zijn, daar de ontwikkelingen van de 

rijksweg A4/ondertunneling in januari nog niet officieel waren afgesloten. Ook de maximale snelheid was toen 

nog gebaseerd op 80 km/uur. 

Medio de zomer heeft Rijkswaterstaat op dit traject 3 banen in elke rijrichting geopend. Het is algemeen 

bekend dat méér asfalt ook méér verkeersbewegingen aantrekt. Regelmatig staan er toch weer files op dit 

traject. 

 

Wat ook aandacht verdient is de komst van een extra verkeersaantrekkende partij: Ikea. Deze is van plan om 

zich te gaan vestigen in de Bospoort. Dit leidt tot meer verkeer op de rijksweg, alsmede op de lokale wegen ( 

waaronder de N445 en N446). Bovendien is er sprake van nog twee ontwikkelingen die leiden tot meer 

verkeer op de A4 en genoemde lokale wegen: de Rijnlandroute en Leidsche Ring. 

 

De conclusie in het rapport van LBP Sight dat de omgeving van de Cardea-locatie voldoet aan de 

luchtkwaliteit, trekt Milieudefensie met de zekerheid dat er wellicht veel méér (toekomstig)verkeer komt op de 

lokale wegen in de omgeving en op de rijksweg, sterk in twijfel. 

 

Reactie LBP|SIGHT 

Ten tijde van het onderzoek is voor de A4 gebruik gemaakt van de wegverkeersgegevens welke in 

het landelijke geluidregister zijn opgenomen. In deze gegevens staan zowel het in de toekomst te 

verwachtte aantal voertuigen als de wettelijk toegestane maximale snelheid van de voertuigen. Dit 

geluidregister (http://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/geluidregister.aspx?) wordt door 

Rijkswaterstaat beheerd. Bij nieuwe ontwikkelingen is het hanteren van de gegevens uit het 

geluidregister wettelijk verplicht. In dit geluidregister zijn alle vastgestelde besluiten welke in het 

kader van de rijkswegen worden genomen opgenomen. Het Tracébesluit Burgerveen-Leiden 2009 

(A4) is op 17 mei 2009 door de Minister van Verkeer en Waterstaat, gedeelte Leiderdorp-Leiden 

vastgesteld, waarna de Raad van State op 15 september 2010 het in stand gehouden heeft. 

 

http://www.lbpsight.nl/
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Dee gegevens welke LBP|SIGHT heeft gebruikt uit het geluidregister in de berekeningen voor de 

luchtkwaliteit zijn juist omdat het besluit voor de A4 dateert uit 2009.  

Door LBP|SIGHT is op 15 januari 2016 nogmaals gecontroleerd of de gegevens welke zijn gebruikt 

in het onderzoek nog corresponderen met de gegevens uit het geluidregister. In onderstaand figuur 

zijn de gegevens uit het rekenmodel en het geluidregister (15-01-2016) weergegeven voor 

dezelfde wegvakken. 

 

  
Invoer luchtkwaliteitmodel   Uitvoer Geluidregister 15 januari 2016 

 

De uitvoer van het geluidregister geeft het aantal voertuigen per uur aan. Om de totale 

etmaalintensiteit te krijgen dienen deze waarden vermenigvuldigd te worden met respectievelijk 12 

in de dag-, 4 in de avond- en 8 in de nachtperiode. Indien dit toegepast wordt komt het 

etmaalintensiteit op 42365.6 voertuigen uit wat correspondeert met het rekenmodel. De 

gehanteerde wegverkeersgegevens voor de A4 zijn dan ook juist.  

 

De wegverkeersgegevens voor de binnenstedelijke wegen zijn verkregen van de Omgevingsdienst 

West-Holland voor het zichtjaar 2020. De gegevens komen uit het verkeersmodel van de 

omgevingsdienst welke is opgesteld door Goudappel Coffeng. Hierin worden alle ontwikkelingen in 

de regio opgenomen en de verwachte verkeersstromen berekend. Voor de berekeningen 

luchtkwaliteit en geluid is het zichtjaar 2025 maatgevend. Op de verkregen verkeersintensiteiten is 

daarom een autonome groei van het verkeer van 1,5% per jaar aangehouden. Deze autonome 

groei wordt conservatief geacht (de werkelijke groei zal naar verwachting lager zijn). 

 

Milieudefensie merkt op dat door enkele lokale ontwikkelingen de verkeersintensiteit toe zal nemen 

in de toekomst. Ze noemen hierbij de Ikea, de Rijnlandroute, en de Leidsche ring over de A4. Voor 

zover deze ontwikkelingen niet in het model van Goudappel Coffeng zouden zijn opgenomen, kan 

het volgende worden beredeneerd: 

Uit het onderzoek luchtkwaliteit blijkt voor stikstofdioxide (de maatgevende stof) een concentratie 

van ten hoogste 32 µg/m3, waarvan 4 µg/m3 wordt bijgedragen door de gemodelleerde wegen (in 

de genoemde concentratie is bovendien de snelweg tweemaal meegerekend, zoals beschreven in 

de notitie luchtkwaliteit). De omgevingsdienst West Holland heeft voor luchtkwaliteit als 

ambitiewaarde eisen die 10% strenger zijn dan de Wet milieubeheer, waardoor de ambitiewaarde 

voor de stikstofconcentratie op ten hoogste 36 µg/m3 uitkomt. Om een dergelijke waarde te 

bereiken zou de bronbijdrage met een factor twee toe moeten nemen (van 4 naar 8 µg/m3). 
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Genoemde ontwikkelingen zullen niet tot een dergelijke toename leiden. Bovendien wordt in dat 

geval slechts de ambitiewaarde bereikt, er wordt dan nog ruim voldaan aan de wettelijke normen 

van de Wet milieubeheer.  

 

 

 

LBP|SIGHT BV 

 
 

ing. R. (Ries) van Harmelen ing. F. (Frans) Houtkamp 
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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 Plan 
het bestemmingsplan ‘Woningbouw Cardea-locatie’ met identificatienummer 
NL.IMRO.0547.BPcardealocatie-VG01 van de gemeente Leiderdorp; 

1.2 Bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij be-
horende bijlagen;  

1.3 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; 

1.4 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; 

1.5 Aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6 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; 

1.7 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; 

1.8 Afwijken van de bouwregels en/of van de gebruiksregels 
een afwijking als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht; 
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1.9 Andere geluidsgevoelige gebouwen 
gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder; 

1.10 Archeologisch 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; 

1.11 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; 

1.12 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; 

1.13 Archeologische verwachting 
de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorko-
men van archeologische relicten; 

1.14 Archeologische waarde 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 
archeologische relicten;  

1.15 Bebouwing 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.16 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; 

1.17 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 woning; 

1.18 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; 

1.19 Bedrijfsgebouw 
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.20 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 -
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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; 

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,  
bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval; 

1.21 Bestaand 
a bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het 

plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens 
een bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van inwerkingtreding 
is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald; 

b bij gebruik: het gebruik dat op het moment van inwerkingtreding van het plan be-
staat, tenzij in de regels anders is bepaald; 

1.22 Bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak;  

1.23 Bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.24 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;  

1.25 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;  

1.26 Bouwgrens 
de grens van een bouwvlak;  

1.27 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;  

1.28 Bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij el-
kaar behorende bebouwing is toegestaan; 
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1.29 Bouwvlak 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij el-
kaar behorende bebouwing is toegelaten;  

1.30 Bouwvlakgrens 
de grens van een bouwvlak;  

1.31 Bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 
hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun 
vindt in of op de grond;  

1.32 Bruto vloeroppervlak 
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. 

1.33 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; 

1.34 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; 

1.35 Eerste bouwlaag 
de bouwlaag op de begane grond;  

1.36 Erftoegangsweg 
een weg met een verblijfsfunctie, bestemd voor het toegankelijk maken van percelen. 
Binnen de bebouwde kom is de maximum snelheid 30 km/h; 

1.37 Erker 
een kleine grondgebonden uitbouw van een bouwlaag aan de voor- of zijgevel van het 
hoofdgebouw; 

1.38 Extensief recreatief medegebruik 
recreatief medegebruik van gronden zoals wandelen, paardrijden, fietsen, varen, 
zwemmen en vissen; 

1.39 Evenement 
een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak van maximaal 7 dagen die in 
de openbare ruimte wordt gehouden; 

1.40 Gebiedsontsluitingsweg 
Een weg die zowel doorstroming als uitwisseling tot doel heeft met veelal een schei-
ding van snel- en langzaamverkeer (parallelle fietspaden) en gelijkvloerse kruisingen. 
Binnen de bebouwde kom is de maximum snelheid 50km/h. 
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1.41 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; 

1.42 Gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt;  

1.43 Gebruiken 
gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven; 

1.44 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; 

1.45 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; 

1.46 Hogere grenswaarde 
een maximum 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; 

1.47 Hoofdgebouw 
een gebouw dat op een  bouwvlak door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet 
op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken; 

1.48 Kap 
een dakafdekking bestaande uit een constructie van hellende dakvlakken met een hel-
ling van maximaal 60 graden; 

1.49 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 m2 per object; 
2 complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamen-

lijk bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m2 bedraagt en winkels met een totaal 
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bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m2 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; 

detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen; 

1.50 Laden en lossen 
het direct in of uit een voertuig laden en lossen van goederen van enige omvang, 
waarmee nadrukkelijk niet wordt bedoeld het parkeren van een voertuig;  

1.51 Maatvoeringsgrens 
de grens van een maatvoeringsvlak; 

1.52 Maatvoeringsvlak 
een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels voor bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt; 

1.53 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;  

1.54 Nadere eis 
een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder d van de Wet ruimtelijke or-
dening; 

1.55 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; 

1.56 Omgevingsvergunning 
een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht; 

1.57 Omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouw-
werken zijnde, en werkzaamheden 
een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening; 

1.58 Omgevingsvergunning ten behoeve van het slopen van bouwwerken 
een vergunning als bedoeld in artikel 3.3. onder b van de Wet ruimtelijke ordening; 

1.59 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; 
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1.60 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;  

1.61 Rijstrook 
onderdeel van de rijbaan, begrensd door de lengtemarkering. 

1.62 Slopen 
het al dan niet geheel afbreken van gebouwen en andere bouwwerken;  

1.63 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;  

1.64 Uitvoeren 
uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven; 

1.65 Voorgevel 
de 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; 

1.66 Wijziging 
een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke orde-
ning; 

1.67 Woning 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden; 
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Artikel 2 Wijze van meten 

2.1 Algemeen 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:  
 

2.1.1 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; 
 

2.1.2 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; 
 

2.1.3 De dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;  
 

2.1.4 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;  
 

2.1.5 De horizontale diepte van een gebouw 
de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt ge-
bouwd; 
 

2.1.6 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;  
 

2.1.7 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;  
 

2.1.8 De oppervlakte van een overkapping 
tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de over-
kapping. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Groen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a groenvoorzieningen, bermen en beplanting; 
b berijdbaar groen ter plaatse van de aanduiding ‘verblijfsgebied’, ten behoeve van 

de bereikbaarheid voor noodhulpdiensten en voor laden en lossen door aanwon-
enden; 

c voet- en fietspaden; 
d speelvoorzieningen; 
e water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 
f extensief recreatief medegebruik; 
g straatmeubilair; 
h nutsvoorzieningen; 
met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, paden en verhardingen. 

3.2 Bouwregels 
3.2.1 Gebouwen 

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.  
 

3.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken: 
a de maximum bouwhoogte van palen en masten bedraagt 10 m; 
b de maximum bouwhoogte van speeltoestellen bedraagt 5 m; 
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Artikel 4 Tuin 

4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a tuinen, waaronder begrepen parkeervoorzieningen ten behoeve van naastgelegen 

woningen; 
b uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - erker' voor 

erkers.  

4.2 Bouwregels 
4.2.1 Gebouwen 

a gebouwen mogen niet worden gebouwd; 
b in afwijking van het gestelde onder a zijn erkers toegestaan ter plaatse van de 

aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - erker', met dien verstande dat er per per-
ceel maximaal 1 erker is toegestaan en mits de oppervlakte maximaal 5 m2 be-
draagt en de bouwhoogte maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag van het 
aangrenzende hoofdgebouw + 0,3 m.  

 
4.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde  

a bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn niet toegestaan met uitzondering van erf-
scheidingen; 

b de hoogte van erfscheidingen bedraagt maximaal 1 m. 

4.3 Afwijken van de bouwregels 
4.3.1 Erkers 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.1 onder b 
voor erkers op andere plaatsen dan ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouw-
aanduiding - erker', met inachtneming van de volgende voorwaarden: 
a de diepte bedraagt maximaal 1,5 m; 
b de afstand tot de perceelgrens bedraagt minimaal 1 m; 
c er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de privacy en bezonning van be-

lendende percelen; 
d er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het straat- en bebouwingsbeeld; 
e de voorwaarden genoemd in lid 4.2.1 sub b, zijn van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 5 Verkeer 

5.1 Bestemmingsomschrijving 
5.1.1 Algemeen 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. erftoegangswegen; 
b. wandel- en fietspaden; 
c. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen; 
d. straatmeubilair en afvalverzamelingsvoorzieningen; 
e. nutsvoorzieningen; 
f. in- en uitritten; 
g. water en voorzieningen voor de waterhuishouding. 

5.2 Bouwregels 
5.2.1 Gebouwen 

Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 
 

5.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en 
regeling van het verkeer met een maximum bouwhoogte van 10 m. 
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Artikel 6 Water 

6.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor 
a waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 
b aanlegsteigers, drijvende vlonders of overkragingen uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - steiger’; 
c extensief recreatief medegebruik; 
met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen 
en/of duikers. 

6.2 Bouwregels 
6.2.1 Gebouwen 

Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 
 

6.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
a Bouwwerken geen gebouwen zijnde voor de waterwegaanduiding, geleiding of tol-

heffing met een maximum bouwhoogte van 10 m; 
b de maximum bouwhoogte van steigers bedraagt 1 m; 
c de maximum bouwhoogte van bruggen en viaducten bedraagt 3 m. 

6.3 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. Dit verbod geldt niet voor het innemen van een ligplaats met pleziervaar-
tuigen aan (aanleg)steigers, in die gedeelten waar ingevolge lid 6.1 steigers zijn 
toegestaan.  
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Artikel 7 Wonen  

7.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a wonen; 
b aan huis verbonden beroep in de woning, c.q. aan- of uitbouw,  mits de oppervlak-

te niet meer bedraagt dan 30% van de oppervlakte van de gebouwen; 
c nutsvoorzieningen; 
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen, erven, 
bergruimte en parkeervoorzieningen.  

7.2 Bouwregels 
7.2.1 Hoofdgebouwen  

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken: 
a gebouwd binnen het bouwvlak; 
b ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aangegeven 

aantal woningen; 
c ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte, maximum bouwhoogte’ is ten 

hoogste de aangegeven goot- en bouwhoogte toegestaan; 
d ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bouwhoogte’ is ten hoogste de aangege-

ven bouwhoogte toegestaan; 
e in afwijking van het bepaalde onder d kan ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 

bouwaanduiding - verdieping' een verdieping worden gerealiseerd met een maxi-
mum bouwhoogte van in totaal 7 m.  
 

7.2.2 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 overkappingen bedraagt  niet 

meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3m;  
b de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen bedraagt niet meer  

dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3m en niet meer 
dan 3 m; 

c meer dan 50% van de in lid 7.1 bedoelde gronden, voor zover gelegen buiten het 
bouwvlak, blijft onbebouwd;  

d de diepte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkappingen bedraagt niet 
meer dan 3,5 m aan de oorspronkelijke achtergevel. 

    
7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn niet toegestaan met uitzondering van erf-
scheidingen; 

b de hoogte van erfscheidingen bedraagt maximaal 2 m. 

7.3 Afwijken van de bouwregels 
7.3.1 Kap op vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
7.2.2 voor het bouwen van een kap op een vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw 
met inachtneming van de volgende voorwaarden: 
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a de hoogte van het vrijstaande bijgebouw of aan- en uitbouw mag niet meer dan 6 
m bedragen, met dien verstande dat de goothoogte niet meer bedraagt dan de 
hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3m; 

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.  

7.4 Afwijken van de gebruiksregels 
7.4.1 Afwijking aan huis verbonden bedrijf  

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het be-
paalde in lid 7.1 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; 
g de vloeroppervlakte van de gebouwen voor maximaal 30% gebruikt mag worden 

voor het aan huis verbonden bedrijf. 
 

7.4.2 Afwijking aan huis verbonden beroep en -bedrijf in vrijstaand bijgebouw 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.1 
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 in lid 7.4.1, met uitzondering van sub b, zijn van over-

eenkomstige toepassing. 
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Artikel 8 Wonen - Gestapeld 

8.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Wonen - gestapeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a wonen; 
c aan huis verbonden beroep in de woning, c.q. aan- of uitbouw,  mits de oppervlak-

te niet meer bedraagt dan 30% van de oppervlakte van de gebouwen; 
d nutsvoorzieningen; 
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen, erven, 
bergruimte en parkeervoorzieningen.  

8.2 Bouwregels 
8.2.1 Hoofdgebouwen  

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken: 
a gebouwd binnen het bouwvlak; 
b ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aangegeven 

aantal woningen; 
c ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bouwhoogte’ is ten hoogste de aangege-

ven bouwhoogte toegestaan; 
 

8.2.2 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 overkappingen bedraagt  niet 

meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3m;  
b de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen bedraagt niet meer  

dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3m en niet meer 
dan 3 m; 

c meer dan 50% van de in lid 8.1 bedoelde gronden, voor zover gelegen buiten het 
bouwvlak, blijft onbebouwd;  

d de diepte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkappingen bedraagt niet 
meer dan 3,5 m aan de oorspronkelijke achtergevel. 

    
8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn niet toegestaan met uitzondering van erf-
scheidingen; 

b de hoogte van erfscheidingen bedraagt maximaal 2 m. 
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Artikel 9 Waarde - Archeologie middelhoge trefkans 

9.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Waarde - Archeologie middelhoge trefkans’ aangewezen gronden zijn mede 
bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. 

9.2 Bouwregels 
9.2.1 Eisen bij omgevingsvergunning 

In geval van een aanvraag om omgevingsvergunning betreffende de gronden als be-
doeld in lid 9.1 kan, in het belang van de archeologische monumentenzorg, alvorens 
de omgevingsvergunning wordt verleend, worden verlangd dat door de aanvrager een 
archeologisch rapport wordt overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd ge-
zag, de archeologische waarde van de gronden die blijkens de aanvraag zullen wor-
den verstoord in voldoende mate zijn vastgelegd. 
 

9.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning 
Indien uit het archeologisch rapport, zoals bepaald in lid 9.2.1, blijkt dat de archeolo-
gische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zul-
len worden verstoord, kan het bevoegd gezag een of meerdere van de volgende 
voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 
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. 
 

9.2.3 Uitzondering 
het bepaalde in lid 9.2.1 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 m²; 
c een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,3 m en zonder hei-

werkzaamheden kan worden geplaatst. 

9.3 Wijzigingsbevoegdheid 
Het bevoegd gezag kan 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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3 Algemene regels  

Artikel 10 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.  
 

Artikel 11 Algemene bouwregels 

11.1 Overschrijding bouwgrenzen 
11.1.1 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. 

11.2 Overschrijding bouwhoogtes 
11.2.1 Ondergeschikte bouwdelen 

a ventilatiekanalen, schoorstenen en luchtbehandelingsinstallaties, voor zover deze 
de maximum bouwhoogte met niet meer dan 1 meter overschrijden; 

b dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties, 
voor zover deze de maximum bouwhoogte met niet meer dan 3,50 m overschrijden 
en geen grotere oppervlakte hebben dan 40% van het bruto vloeroppervlak van de 
bouwlaag waarop zij worden geplaatst.  

11.3 Ondergronds bouwen 
11.3.1 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 
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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. 

 
11.3.2 Afwijking ondergrondse bouw 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
11.3.1 sub a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte van be-
staande, bovengronds gelegen gebouwen, met inachtneming van de volgende voor-
waarden: 
a de hoogte van kelders bedraagt ten hoogste 0,1 m beneden peil; 
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. 
 

Artikel 12 Algemene gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen: 
a een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met 

uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte 
gebruik en onderhoud; 

b 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; 

c een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten be-
hoeve van prostitutie. 

12.1 Parkeren 
a er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn conform tabel 8.1 zoals opgenomen 

in het Parkeerbeleidsplan Leiderdorp (bijlage 1 bij deze regels), dit geldt ook bij 
een wijziging van functies in de bestaande bebouwing; 

b parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. 

12.2 Afwijken van de gebruiksregels 
12.2.1 Parkeernorm 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
12.1 sub a voor het stellen van nadere normen, onder voorwaarde dat uit een rapport 
blijkt dat: 
a de aard van de te vestigen functie(s) een andere parkeerbehoefte kennen vanwe-

ge onder andere exploitatie, arbeidsintensiteit, aandeel bezoekers en vervoersma-
nagement, en/of; 

b er sprake is van uitwisselbaarheid van beschikbare parkeerplaatsen, en/of; 
c er sprake is van beschikbare alternatieve vervoerswijzen op korte afstand en hier-

van wordt door substantieel aandeel van de gebruikers gebruik gemaakt. 
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12.2.2 Niet op eigen terrein parkeren 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
12.1 sub b voor het realiseren van parkeergelegenheid op andere gronden dan op ei-
gen gronden, onder de voorwaarde dat uit een rapport blijkt dat: 
a er geen sprake is van een onevenredige toename van de parkeerdruk in het open-

baar gebied, en; 
b er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de verkeersveiligheid, en; 
c er geen sprake is van een onevenredige aantasting van het straat- en bebou-

wingsbeeld. 
 

Artikel 13 Algemene afwijkingsregels 

13.1 Algemene afwijking 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken 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 perceelscheidingen, wordt vergroot tot maximaal 6 m. 

13.2 Voorwaarden afwijking 
Afwijking als bedoeld in lid 13.1 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. 
 

Artikel 14 Algemene wijzigingsregels  

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe 
veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, 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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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 15 Overgangsrecht 

15.1 Overgangsrecht bouwwerken 
15.1.1 Algemeen 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmings-
plan/inpassingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 
krachtens een omgevingsvergunning 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. 
 

15.1.2 Afwijken 
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in lid 15.1.1 een om-
gevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in lid 15.1.1 met maximaal 10%.  
 

15.1.3 Uitzondering 
Lid 15.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
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. 

15.2 Overgangsrecht gebruik 
15.2.1 Algemeen 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan/inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortge-
zet. 
 

15.2.2 Strijdig gebruik 
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 15.2.1, 
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. 
 

15.2.3 Onderbroken gebruik 
Indien het gebruik, bedoeld in lid 15.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit ge-
bruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 
 

15.2.4 Uitzondering 
Lid 15.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voor-
heen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan. 



Lodewijck Groep B.V. 22
 

Artikel 16 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘Woningbouw 
Cardea-locatie’.  
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ... 
 
 
De voorzitter,  De griffier, 
 
 
 
 
………………  ……………… 
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Bijlagen bij de regels 

Bijlage 1  -  Parkeerbeleidsplan Leiderdorp 
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