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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Did vastgoedontwikkeling en Vink Bouw zijn voornemens de locatie van het oude ROC in Leiderdorp te 

ontwikkelen tot woongebied. Het terrein betreft een perceel dat is gelegen op de hoek van 

bedrijventerrein de Baanderij en vormt een prominente plek aan de Willem de Zwijgerlaan|Oude 

Spoorbaan en de Engelendaal. In het vigerend bestemmingsplan ‘De Baanderij’ heeft de locatie de 

bestemming ‘Bedrijventerrein’ met de aanduiding ‘Maatschappelijke voorziening’. Om woningbouw 

mogelijk te maken dient te worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hiertoe is onderhavige 

ruimtelijke onderbouwing geschreven welke een onderdeel gaat vormen in de uitgebreide Wabo-

procedure omgevingsvergunning. 

1.2 Voorgeschiedenis 

Op 6 februari 2006 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling 

van de voormalige ROC locatie in Leiderdorp vastgesteld ('bouwenvelop') en waarop inspraak heeft 

plaatsgevonden. Dit was mede aan de hand van een concreet door Ymere ingediend schetsontwerp. In de 

randvoorwaarden werd uitgegaan van een hoogteaccent (toren) in het plangebied tot circa 42 meter met 

5 meter meer of minder.  

   

Pogingen om in de afgelopen jaren plannen tot ontwikkeling te brengen zijn gestrand. Gezien het 

economisch klimaat en nieuwe inzichten zijn bijna tien jaar later de randvoorwaarden aangepast. De raad 

van Leiderdorp heeft op 20 april 2015 de nadere randvoorwaarden vastgesteld voor de ontwikkeling van 

de ROC locatie en de bijbehorende bouwenvelop. Naar aanleiding van een aangenomen motie is 

daarbij vastgelegd dat het hoogteaccent op de hoek Engelendaal / Willem de Zwijgerlaan een maximale 

hoogte van tussen de 40 en 75 meter moet krijgen.  

   

Binnen de kaders van de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten heeft 

de ontwikkelaar Engelendaal Ontwikkeling B.V. nu een passend plan gemaakt (zie bijlagen bij toelichting 

bijlage 1)  

1.3 Ligging plangebied 

Het voormalige ROC terrein ligt aan de noordoostzijde van Leiderdorp op de hoek van de Engelendaal en 

de Willem de Zwijgerlaan|Oude Spoorbaan richting Roelofarendsveen. Beide wegen vormen belangrijke 

ontsluitingswegen in de structuur van Leiderdorp. 

    



6 

 

 
Globale begrenzing plangebied 

De locatie wordt aan de noord- en oostzijde begrensd door de Leidsedreef waarop het plangebied tevens 

is ontsloten. Aan de zuidzijde grenst het voormalige ROC terrein aan de Rietschans. De grens aan 

westzijde van het plangebied wordt gevormd door bestaande bedrijfs-kavels van de Baanderij. Aan de 

zuid- en westzijde is tevens een watergang gelegen. 

    

   
Exacte begrenzing plangebied 
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1.4 Geldend bestemmingsplan 

In het vigerend bestemmingsplan ‘De Baanderij’ heeft de locatie de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met de 

aanduiding ‘maatschappelijke voorziening’. Het bestemmingsplan is op 19 mei 2009 onherroepelijk 

geworden.  

   

De volgende afbeelding toont een fragment van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan. 

   

   
Fragment verbeelding geldend bestemmingsplan 'De Baanderij' 

   

Woningbouw is binnen de vigerende bestemming 'Bedrijventerrein' niet mogelijk. Een wijziging van het 

juridisch-planologische kader is derhalve noodzakelijk. 
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2 Bestaande situatie 

2.1 Ruimtelijke structuur 

De locatie in Leiderdorp ligt op de hoek van een ring van belangrijke ontsluitingswegen. Deze ring bestaat 

uit de Oude Spoorbaan, Engelendaal en de stedelijke ontsluitingswegen om Leiden. Langs deze ring is 

een reeks hoge flatgebouwen uit de naoorlogse periode gesitueerd en op belangrijke stedenbouwkundig 

plekken zijn hoogteaccenten gerealiseerd. 

   

Op dit moment vormt de huidige invulling van de locatie qua programma een uitzondering binnen de ring, 

door de invulling met schoolgebouwen van de voormalige ROC. Tegelijkertijd zorgt de huidige invulling op 

deze locatie ervoor dat de woonbuurt ten noorden van de Oude Spoorbaan een tamelijk geïsoleerd 

gelegen woongebied is. 

   

Kwaliteiten als water en groen liggen in aanleg vanuit de locatie gezien op de tweede rang. De directe 

beleving van de omgeving wordt bepaald door een drukke weg aan de ene kant en een bedrijventerrein 

en hoge flats aan de andere kant. 

   
Ruimtelijke structuur    

2.2 Planlocatie 

Op de locatie aan de Leidsedreef 4-5 zijn diverse oude schoolgebouwen, bijgebouwen, fietsenhokken, 

schoolpleinen en groenperken gesitueerd. De gebouwen hebben platte daken en variëren in hoogte. Het 

tussenliggende terrein is grotendeels verhard met betontegels en -stenen. Langs en tussen de gebouwen 

zijn enkele groenstroken en een tuin gesitueerd.  
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De directe omgeving van de locatie bestaat uit: bedrijfspanden, stedelijke infrastructuur met bomenrijen/-

lanen en allerhande stedelijke voorzieningen. In de directe omgeving is nauwelijks sprake van openbaar 

groen. Ten westen, op een afstand van 175m, stroomt het riviertje de Zijl. Ten noorden, op een afstand 

van 300m, de Dwarswatering. Ten oosten van de locatie liggen de woonwijken Buitenhof, Binnenhof en 

Leyhof (straal 1,5 km). 

   

 
Fotocollage huidige situatie plangebied 
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3 Beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. In deze visie 

schetst het Rijk de ambities tot 2040 en de doelen, belangen en opgaven tot 2028. Daarmee moet 

Nederland concurrerend, bereikbaar en veilig worden. Anders dan in de Nota Ruimte gaat de 

structuurvisie uit van het adagium 'decentraal, tenzij'. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van 

rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het 

resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Afspraken 

over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de provincies en gemeenten. 

Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die 

aansluiten bij de woonwensen van mensen. Bij het beheren en ontwikkelen van natuur krijgen boeren en 

particulieren in het landelijk gebied een grotere rol. 

   

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

voor transformatie en herstructurering worden zo veel mogelijk benut. Om zorgvuldig ruimtegebruik te 

bevorderen heeft het Rijk enkel nog een 'ladder voor duurzame verstedelijking’ opgenomen. Deze ladder 

is per 1 oktober 2012 juridisch verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Hierdoor neemt de 

bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk. 

   

Conclusie 

Naast toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Bro, is de SVIR verder niet relevant 

voor het plangebied. De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt behandeld in toelichting paragraaf 

3.1.3).        

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

De wetgever heeft in de Wro, ter waarborging van de nationale of provinciale belangen, de 

besluitmogelijkheden van lagere overheden begrensd. Indien nationale of provinciale belangen dat met 

het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kunnen bij of krachtens algemene 

maatregel van bestuur respectievelijk bij of krachtens provinciale verordening regels worden gesteld 

omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

zijn 13 nationale belangen opgenomen die in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn 

herbevestigd. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 

13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Het Barro is op 30 december 2011 in werking 

getreden en op 1 oktober 2012 en 1 juli 2014 op onderdelen aangevuld. 

   

Conclusie 

In het plangebied zijn geen nationale belangen in het geding. Het plan hoeft daarom niet verder aan het 

Barro getoetst te worden.  

3.1.3 Besluit ruimtelijke ordening 

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is van toepassing op het plan. Specifiek aandachtspunt is het 

bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2, waarin de verplichting is opgenomen om in de toelichting op een ruimtelijk 

besluit voor nieuw te realiseren stedelijke ontwikkelingen bepaalde duurzaamheidsaspecten van het 

voornemen te motiveren: de 'Ladder voor duurzame verstedelijking'.  De 'stappen van de Ladder' worden 

in artikel 3.1.6, lid 2 Bro als volgt omschreven: 
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'De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet 

aan de volgende voorwaarden: 

1. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale 

behoefte; 

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

behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de 

betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 

herstructurering, transformatie of anderszins, en; 

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

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

wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van 

vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.' 

Conclusie 

In het kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking is het allereerst van belang of er sprake is van 

een nieuwe stedelijke ontwikkeling waardoor het plan getoetst moet worden aan de Ladder voor 

duurzame verstedelijking. In onderhavige situatie is sprake van een stedelijke ontwikkeling.  

   

Trede 1 

Gemeenten moeten zich bij het doorlopen van de Ladder voor duurzame verstedelijking baseren op 

recent onderzoek (= circa twee jaar).  

   

De provinciale prognoses Woningbehoefteraming (WBR) en de Bevolkingsprognose (BP) zijn uitgangspunt 

voor de regionale woonvisies en worden eens per 3 jaar geactualiseerd. De Zuid-Hollandse 

Woningbehoefteraming 2016 (WBR2016) is bedoeld als 'neutrale' kwalitatieve basis voor het provinciale 

woningbouwbeleid. Voor elke regio is berekend hoeveel extra woningen er nodig zijn, voor het huisvesten 

van nieuwe huishoudens. Daarnaast heeft de provincie een Bevolkingsprognose (BP2016) gemaakt 

waarin een realistische ontwikkeling van de bevolking wordt voorspeld, op basis van woningbouwplannen. 

De conclusie van de WBR2016 is dat de woningbehoefte in Zuid-Holland groeit tot voorbij 2040. Voor de 

regio Holland-Rijnland waarbinnen Leiderdorp valt, is de verwachte groei van de woningbehoefte tot 2019 

15.400 woningen, tot 2029 13.900 woningen en tot 2039 2.300 woningen. Op korte termijn blijft het 

woning aanbod naar verwachting achter bij de berekende behoefte. 

   

Voor de periode tot 2019 geldt volgens de BWR2016 dat er in Leiderdorp behoefte is aan de realisatie 

van 452 woningen. Via de Planmonitor wordt bijgehouden of dit plafond in acht wordt genomen. 

   

Begin juli 2016 hebben Gedeputeerde Staten de planlijst woningbouw voor regio Holland Rijnland 

vastgesteld (Planmonitor). In deze planlijst wordt voor de periode 2016-2024 uitgegaan van de bouw van 

188 woningen in het plangebied van de ROC locatie. Het aantal te realiseren woningen in het plangebied 

is 181. Hiermee wordt dus voldaan aan de gemaakte en besproken afspraken in de Planmonitor. 

   

Trede 2 en 3 

Het plangebied ligt in bestaand stedelijk gebied van Leiderdorp. De woningbouw sluit aan bij de al 

aanwezige woningen en gemengde functies rond de locatie. Het betreft het herbestemmen van een 

bedrijvenbestemming naar wonen. De voorgenomen functie past dan ook binnen het plangebied.     

3.1.4 Luchthavenindelingsbesluit 

Op 1 november 2002 heeft het kabinet de nieuwe milieu- en veiligheidsregels voor het vijfbanenstelsel op 

Schiphol vastgesteld. De regels zijn opgenomen in het Luchthavenindelingbesluit (LIB) (gewijzigd op 23 

augustus 2004), waarin beperkingen worden gesteld aan het ruimtegebruik rond de luchthaven en het 

luchthavenverkeerbesluit (LVB), dat is gericht op de beheersing van de belasting van het milieu door het 

luchtverkeer. De nieuwe regels zijn op 20 februari 2003 in werking getreden, op het moment dat Schiphol 

de vijfde baan (Polderbaan) in gebruik had genomen. Deze regels moeten door gemeenten in acht worden 

genomen bij bestemmingsplannen en bij bouw- of aanlegvergunningen. 
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In het Luchthavenindelingbesluit zijn twee gebieden vastgesteld: het luchthavengebied en het 

beperkingengebied. Binnen het beperkingengebied worden weer verschillende deelgebieden 

onderscheiden met specifieke regels ten aanzien van geluid (voorheen vrijwaringszone), bouwhoogte en 

vogelaantrekkende bestemmingen. 

   

Wat betreft geluid geldt dat binnen de desbetreffende zone geen nieuwe woningen, woonwagens, 

woonboten, scholen en gezondheidszorggebouwen zijn toegestaan. In de gebiedsdelen waar 

hoogtebeperkingen gelden mogen geen objecten worden opgericht of geplaatst die hoger zijn dan de 

maximale waarden die in de verschillende deelgebieden van kracht zijn. 

   

Het Luchthavenindelingbesluit (2002) bevat een beperkingengebied waarin hoogtebeperkingen zijn 

vastgelegd. In beginsel mogen geen objecten worden opgericht of geplaatst die hoger zijn dan de in 

bijlage 4 bij het besluit aangegeven maximale hoogte. 

   

Conclusie 

Het plangebied ligt niet binnen het luchthavengebied en het beperkingengebied. 

3.2 Provinciaal en regionaal beleid 

Op 9 juni 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de 'Visie Ruimte en Mobiliteit' en de 

bijbehorende 'Programma ruimte' en 'Verordening Ruimte 2014' vastgesteld. Deze beleidsdocumenten 

vervangen de 'Structuurvisie: Visie op Zuid-Holland' en de 'Verordening Ruimte' (2010). Daarnaast is de 

Regionale Woonagenda en het Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw van toepassing. Het plan 

wordt aan deze nota's getoetst. 

3.2.1 Visie Ruimte en Mobiliteit 

De Visie ruimte en mobiliteit (VRM) is de provinciale structuurvisie zoals voorgeschreven in de Wro en is 

vastgesteld op 9 juli 2014 en in werking per 1 augustus 2014. De VRM biedt geen vast omlijnd ruimtelijk 

eindbeeld, maar wel een perspectief voor de gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel. De visie 

geeft zekerheid over een mobiliteitsnetwerk dat op orde is en de reiziger en de vervoerder keuzevrijheid 

biedt, en bevat voldoende flexibiliteit om in de ruimtelijke ontwikkeling te reageren op maatschappelijke 

initiatieven.  

   

In de Visie Ruimte en Mobiliteit worden 4 thema's onderscheiden. Deze thema's geven richting aan de 

gewenste ontwikkeling en het handelen 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 een water- en energie-efficiënte samenleving. 

Voor de bebouwde ruimte streeft de provincie naar een compact, samenhangend en kwalitatief 

hoogwaardig bebouwd gebied. Onder 'bebouwde ruimte' wordt het stelsel verstaan van de stedelijke 

agglomeratie, het systeem van kernen en linten en het logistiek-industrieel systeem. De provincie zet ten 

eerste in op verdichting, concentratie en specialisatie binnen het bestaand stads- en dorpsgebied en ten 

tweede op een hiërarchie van knooppunten en centra met een goede onderlinge bereikbaarheid. 

Tegelijkertijd is er het streven om de leefkwaliteit in die bebouwde ruimte te verbeteren. Dit beleid 

voorziet in de maatschappelijke vraag naar betaalbare woningen nabij (stedelijke) voorzieningen, 

waaronder hoogwaardig openbaar vervoer. In gebieden met een eenzijdige samenstelling van functies en 

bevolking, vormen herstructurering, stedelijke transformatie en functiemenging een belangrijke opgave. 

Zo wil de provincie sociaal-ruimtelijke segregatie tegengaan. 

   

Conclusie     

De ontwikkeling van de voormalige ROC locatie geeft invulling aan de ontwikkelingsthema's van de 

provincie en past binnen de beleidsdoelen van de structuurvisie. Met het realiseren van hoogbouw in het 
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plangebied wordt de beschikbare ruimte optimaal benut. Daarmee is tevens voldoende ruimte 

beschikbaar om het gebied een groene impuls mee te geven ten opzichte van de bestaande 

situatie.  Door op deze locatie woningbouw te realiseren wordt duidelijk gekozen voor inbreiding in plaats 

van uitbreiden. Dit biedt een positieve invulling van de nieuwbouw binnen de gemeente Leiderdorp.   

3.2.2 Programma Ruimte 

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

Programma Ruimte vastgesteld (geconsolideerd, in werking per 15 juli 2016). Dit Programma kent, net 

als de Visie Ruimte en Mobiliteit, de status van structuurvisie. Gezamenlijk beschrijven ze het integrale 

ruimtelijk beleid. De vier rode draden die beschreven zijn in de Visie Ruimte en Mobiliteit en die richting 

geven aan de gewenste ontwikkeling en het handelen van de provincie, komen ook terug in het 

Programma Ruimte.  

   

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

uit de samenleving, gezamenlijk door te vertalen naar concrete handelingsperspectieven. Door 

bijvoorbeeld het proces van gebiedsgerichte verkenningen, kennisontwikkeling, strategisch onderzoek en 

beleidsinformatie op onderdelen meer in samenwerking met partners in de regio te organiseren, schept 

de provincie belangrijke voorwaarden voor het (laten) ontstaan van nieuwe vitale coalities van partijen en 

initiatieven uit de samenleving aan de voorkant van ontwikkelingen gefaciliteerd worden. De verschillende 

activiteiten zijn inzichtelijk gemaakt in de Actieagenda ruimte.  

   

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

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

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

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

   

Conclusie 

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

beschreven projecten. De ontwikkeling kent verder, behalve het beter benutten van bestaand stads- en 

dorpsgebied, geen raakvlak met het Programma Ruimte. Daarmee vormt dit provinciale programma geen 

belemmering voor de uitvoerbaarheid van voorliggend planvoornemen.    

3.2.3 Verordening Ruimte 

De Verordening ruimte 2014 (geconsolideerd, in werking per 4 februari 2016) is vastgesteld in 

samenhang met de Visie ruimte en mobiliteit en het Programma ruimte. De verordening is vastgesteld 

met het oogmerk van juridische doorwerking van een deel van het ruimtelijk beleid en bevat daarom 

regels voor bestemmingsplannen en daarmee gelijkgestelde ruimtelijke plannen. 

   

Uitgangspunt van de strategie voor de bebouwde ruimte is betere benutting van het 'Bestaand stads- en 

dorpsgebied' (BSD). De provincie verstaat daaronder: ‘het bestaand stedenbouwkundig stelsel van 

bebouwing, met inbegrip van daartoe bouwrijp gemaakte terreinen, ten behoeve van wonen, 

dienstverlening, bedrijvigheid (uitgezonderd glastuinbouw), detailhandel of horeca, alsmede de daarbij 

behorende openbare of sociaal-culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. Nieuwe 

stedelijke ontwikkeling dient primair plaats te vinden binnen BSD.  

     

Voor het plangebied zijn verder de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (artikel 2.1.1) en Ruimtelijke 

Kwaliteit (artikel 2.2.1) relevant.   

   

Artikel 2.1.1. Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

In de verordening Ruimte 2014 is de Ladder voor Duurzame Verstedelijking verankerd. Het principe is 

gelijk zoals opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en beschreven in voorgaande paragraaf 

3.1.3. Wel is de ladder zoals deze in de verordening wordt genoemd door de provincie aangevuld. Dit 

biedt de provincie de mogelijkheid om enkele begrippen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, te 

verduidelijken voor de specifieke Zuid-Hollandse situatie. De Ladder ziet er als volgt uit:  
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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 anderszins,  

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,  

a. gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als 

zodanig worden ontwikkeld,   

b. passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie ruimte en 

mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1 van toepassing is, en   

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

hectare.  

Aan de hand van de verantwoording aan de Ladder op basis van het Besluit ruimtelijke ordening in 

toelichting paragraaf 3.1.3 kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan Ladder.  

    

Artikel 2.2.1. Ruimtelijke kwaliteit 

Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de volgende 

voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 

a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de 

richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen);  

b. als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard of schaal niet past binnen het gebied (aanpassen), wordt 

deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door:  

1. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de 

relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en  

2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde lid; 

c. als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard en schaal niet past binnen het gebied (transformeren), wordt 

deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd 

door:  

1. een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied ook 

aandacht is besteed aan de overgang naar de omgeving en de fasering in ruimte en tijd, 

alsmede rekening is gehouden met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en  

2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde lid.    

Er wordt dus onderscheid gemaakt in drie soorten ontwikkeling: inpassen, aanpassen en transformeren. 

Onderhavig project valt gezien de situering van het plangebied en de omgeving onder de ontwikkeling 

'inpassen'. 

   

Behalve dat ruimtelijke ontwikkelingen in het plan passend zijn in het bebouwd stedelijk gebied moet 

tevens worden voldaan aan de relevante richtpunten van de Kwaliteitskaart. De Kwaliteitskaart is 

opgebouwd uit vier lagen: de laag van de ondergrond, de laag van de cultuur- en natuurlandschappen, de 

laag van de stedelijke occupatie en de laag van de beleving. Voor alle vier de lagen zijn kenmerken 

benoemd en uitgewerkt in richtpunten. Hieronder worden alle voor het plangebied relevante kaarten 

besproken: 

   

Kaart: Laag van de ondergrond 

Op deze kaart is het plangebied aangeduid als 'Water als structuurdrager'. De richtpunten voor 'Water als 

structuurdrager' zijn: 

 Ontwikkelingen houden rekening met hun invloed op het watersysteem als geheel en dragen bij aan 

een duurzame en zo eenvoudig mogelijke werking van dit systeem;  
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 Ontwikkelingen versterken de samenhang en continuïteit in het watersysteem als dragende 

ecologische en recreatieve structuur van Zuid-Holland. Ruimte voor natuurlijke dynamiek is hierbij een 

uitgangspunt;  

 Ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het 

oppervlaktewater. 

Kaart: Stedelijke occupatie 

Een richtpunt in steden is dat ontwikkelingen bijdragen aan de karakteristieke kenmerken/identiteit van 

de stad of kern. Wanneer herstructurering, transformatie of verdichting plaatsvindt binnen de stad, dan 

draagt dit bij aan de versterking van de ruimtelijke karakteristiek. In dit plan betreft het een transformatie 

van een bedrijven functie naar wonen. De opzet van de wijk sluit zoveel mogelijk aan op de 

eigenschappen van de bebouwing en beleving in de omgeving.   

   

Conclusie 

De planlocatie valt binnen het BSD. De ontwikkeling voldoet aan een betere benutting van het 

stadsgebied. 

   

artikel 2.1.1. Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

Uit bovenstaande blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling ligt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied 

en voldoet aan de ladder voor duurzame verstedelijking uit het Bro en de bepalingen uit artikel 2.1.1 van 

de Verordening ruimte 2014; Ladder voor Duurzame Verstedelijking. 

   

Artikel 2.2.1. Ruimtelijke Kwaliteit  

De ontwikkeling draagt bij aan de sterking van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. De ontwikkeling is 

passend is het al bestaande stedelijk bebouwd gebied van de planlocatie. De geplande woningbouw is 

passend qua aard en schaal in haar omgeving. In toelichting paragraaf 2.2 zijn de stedenbouwkundige 

kenmerken nader toegelicht. Er wordt voldaan aan het provinciaal beleid ten aanzien van ruimtelijke 

kwaliteit. Tevens is de ontwikkeling passend binnen de richtpunten van de kwaliteitskaart en is deze op 

een correcte manier in haar omgeving ingepast.             

3.2.4 Regionale Woonagenda 

Het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland heeft op 17 december 2014 Holland Rijnland de 

Regionale Woonagenda vastgesteld.  

   

Naar verwachting neemt het aantal inwoners en huishoudens in Holland Rijnland vanaf 2015 verder toe. 

Ook verandert de leeftijd en samenstelling van de bevolking door vergrijzing en gezinsverdunning. Om 

goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen hebben de gemeenten in Holland Rijnland in 2014 een 

regionale woonagenda opgesteld. Met de woonagenda willen de gemeenten bereiken dat het 

woningaanbod in de komende jaren aansluit op de behoefte in de regio Holland Rijnland en in de 

subregio’s Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijn- en Veenstreek. Naast de ontwikkeling van kansrijke 

bouwlocaties (woonmilieus) zijn als belangrijkste opgaven benoemd het voorzien in voldoende sociale 

huurwoningen (tenminste 15% bij planontwikkeling, zie toelichting paragraaf 3.3.2) en het inspelen op het 

scheiden van wonen en zorg in het beheer. Een afwegingskader is opgenomen zodat de gemeenten in 

staat zijn hun woningbouwplannen onderling af te stemmen (qua bouwjaar en woonmilieu).  

   

De aantallen en de kwaliteit van de woningen wordt door de regio Holland Rijnland gemonitord aan de 

hand van de planmonitor. De regio Holland Rijnland bekijkt in overleg met de gemeenten welke 

toevoegingen nodig zijn om de afspraken uit deze agenda te kunnen volgen. Jaarlijks wordt de 

gerealiseerde en geplande woningbouw in de monitor geactualiseerd en vastgesteld. 

   

Planspecifiek 

In het plangebied wordt met een kleine 20% aan sociale huurwoningen ruim voldaan aan het voor deze 

locatie vastgestelde percentage van tenminste 15%.  
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Met het beoogd aantal woningen van 181 wordt voor een groot deel gebruik gemaakt van de in de 

Woonvisie beschikbaar gestelde 269 woningen op de locaties Schans van Valdez, Meas, ROC en 

Plantage.     

3.2.5 Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw 

Het Regionale beleidskader duurzame stedenbouw (RBDS) van de Omgevingsdienst West-Holland is door 

de gemeenteraad van Leiderdorp vastgesteld als werkwijze voor verankering van duurzaamheid in 

ruimtelijke plannen, bij ontwikkeling van plannen van 10 woningen en/of 1 hectare grondoppervlakte.  

   

Het RBDS biedt handleidingen en instrumenten om duurzaamheid een vaste plek te geven in het 

planproces van ruimtelijke projecten. Duurzaamheid is hierbij ruim gedefinieerd als 'People, Planet, Profit' 

(PPP). Dit betekent dat naast ambities op het gebied van milieu ook maatschappelijke/sociale en 

economische ambities een plek hebben gekregen in het beleid. Een ambitietabel maakt deel uit van het 

RBDS. 

   

Vanaf het begin van de planvorming geeft het beleidskader aan welke vragen in welke fase aan de orde 

moeten komen om een hoog kwaliteitsniveau van het ruimtelijke plan te waarborgen. Het basisniveau 

omvat het vigerend bovenwettelijk gemeentelijk beleid; het extra ambitieniveau is beleid, waaruit een 

keuze gemaakt moet worden voor minimaal één ambitie.  

   

Planspecifiek 

Voor het bouwplan zijn afspraken gemaakt tussen de initiatiefnemer en de gemeente over het voor dit 

plan toe te passen pakket aan duurzaamheidsmaatregelen, zoals het gebruik van duurzame energie 

(stadsverwarming, zonnepanelen), duurzame materialen (bijvoorbeeld metselwerk) etcetera. Voor een 

uitgebreide uiteenzetting van de maatregelen zie toelichting paragraaf 5.6 en de tabel in bijlagen bij 

toelichting bijlage 2.      

3.2.6 Regionale verkeers- en milieukaart Holland Rijnland 

Het samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft de Regionale verkeers- en milieukaart Holland 

Rijnland (RVMK) in opdracht van de aangesloten gemeenten, waaronder de gemeente Leiderdorp 

opgesteld. De RVMK is een gekoppeld verkeers- en milieumodel. Met het verkeersmodel worden 

verkeersstromen gesimuleerd van verschillende toekomstscenario’s.  

   

Met het verkeersmodel wordt inzicht verkregen in de effecten van verschillende varianten voor de 

hoofdwegenstructuur en in de consequenties van de verkeersafwikkeling bij woningbouw- en 

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

worden verkregen wat de totale verkeersaantrekkende werking bedraagt.  

   

De meest recente versie van het verkeersmodel van de RVMK Holland Rijnland is versie 3.0 van juni 

2013 welke in januari 2015 is geactualiseerd. 

   

Planspecifiek 

 In de RVMK, versie 3.1 (nog niet vastgesteld) is voor betreffend plan rekening gehouden met 170 extra 

woningen. Op basis van dit aantal wordt geconcludeerd dat de verkeersstructuur alhier het verkeer aan 

kan. Er is tot het jaar 2020 doorgerekend. De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van 181 

woningen. Gezien het kleine verschil met het doorgerekende woningaantal van 170 kan worden gesteld 

dat ook dan de verkeerstructuur afdoende is.   

3.2.7 Leidse Ring Noord 

De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest hebben samen de verkenning LAB071 uitgevoerd. Dit 

staat voor Leidse Agglomeratie Bereikbaar. Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Leidse 

agglomeratie te verbeteren is het belangrijk dat doorgaand verkeer buiten het stadscentrum en de 

dorpskernen gaat rijden. Een ringstructuur moet daarvoor zorgen. Het verkeer rijdt dan zo veel en zo lang 

mogelijk op een ringweg rond de agglomeratie: de Leidse Ring. Deze ring bestaat grotendeels uit al 

bestaande wegen: de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, A44 
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en de nog aan te leggen Rijnlandroute. De Oplossing LAB071 bestaat uit twee soorten pakketten van 

maatregelen: ten eerste maatregelen die ervoor zorgen dat het verkeer beter doorstroomt op de Leidse 

Ring en ten tweede maatregelen om het wegennet efficiënter te gebruiken, zoals het verbeteren van het 

fietsnetwerk en het openbaar vervoer, het instellen van groene golven en dynamisch 

verkeersmanagement. 

   

De maatregelen waaruit de Oplossing LAB071 bestaat, worden verder uitgewerkt in aparte projecten. Eén 

van die projecten is Leidse Ring Noord, ter hoogte van het plangebied. 

   

Planspecifiek 

De aansluiting van de Engelendaal op de Oude Spoorbaan krijgt een compactere vormgeving en zal iets 

naar het zuiden verschuiven. Op het kruispunt worden busstroken aangelegd om al het busverkeer van en 

naar Leiden goed te laten doorstromen. Een nieuwe tunnel voor langzaam verkeer onder de Engelendaal 

door zorgt voor een veilige oversteek voor fietsers en completeert het regionale fietsnetwerk richting Kaag 

en Braassem. Met de komst van deze fietstunnel kan het fietspad aan de noordzijde van de Engelendaal 

(en een deel van de Willem de Zwijgerlaan) vervallen.   

   

 
Leidse Ring Noord, locatie Engelendaal 
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Op 4 juli 2016 is door de raad van de gemeente Leiderdorp de ruimtelijke en verkeerskundige kaders 

voor de drie tracédelen gezamenlijk en per individueel tracédeel van de Leidse Ring Noord vastgesteld. 

Tevens is de bestuursovereenkomst getekend tussen de gemeente Leiden en Leiderdorp inzake de 

ontwikkeling en realisatie van de Leidse Ring Noord. Hierbij is ook budget voor de realisatie en beheer 

vastgelegd. 

3.3 Gemeentelijk beleid  

3.3.1 Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035 

Op 7 december 2015 is de Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035 vastgesteld door de raad van de 

gemeente Leiderdorp. In de structuurvisie schetst de gemeente de ambities voor de toekomst. Het 

gewenste toekomstbeeld van Leiderdorp komt voort uit vijftien hoofdkeuzen. Uit deze hoofdkeuzen zijn de 

volgende thema's gedestilleerd welke de ontwikkelingen benadrukken die de gemeente belangrijk vindt: 

1. aangenaam wonen en leven;  

2. afgewogen pakket sociaal-maatschappelijke voorzieningen;  

3. uitnodigend pakket retail- en vrijetijdsvoorzieningen;  

4. ruimte voor economische vitaliteit;  

5. identiteit en cultuurhistorie;  

6. veelzijdige openbare ruimte;  

7. duurzaam en klimaatbestendig;  

8. bereikbaar voor iedereen.   

In het kader van de Ruimtelijke Structuurvisie is tevens een Ruimtelijke studie Energiekansen uitgevoerd. 

In deze studie is voor onder andere de gemeente Leiderdorp om potenties ten aanzien van het gebruik 

van fossiele brandstoffen, het ontwikkelen van duurzame energievormen en het verminderen van de 

uitstoot van CO2. in beeld te hebben. Belangrijke hoofdkeuze in de structuurvisie is het stimuleren van 

duurzaamheid: klimaatbestendig en energie-efficiënt. Achtergrond is de stelling dat differentiatie en 

flexibiliteit op het gebied van ruimtelijke ordening voorwaarden zijn om te kunnen inspelen op de 

onzekerheden op de lange termijn. De rol van gemeenten is cruciaal om de beoogde doelstellingen ook 

daadwerkelijk te behalen, soms vanuit een leidende rol maar vaak ook primair 

faciliterend.  

   

Planspecifiek 

Voor het bedrijventerrein Baanderij is een transformatie en herstructurering voorgesteld. Belangrijke 

thema's in dit hoogdynamisch gebied zijn thema 1, 3, 4, 7 en 8 zoals hierboven opgesomd.  

   

De Baanderij is een locatie waar nog ruimte kan worden kan worden vrijgemaakt om woningen te bouwen 

en een aantrekkelijk woonmilieu te realiseren. Uitgaande van een sterk stedelijk woonmilieu kunnen in 

het gebied 400 tot 800 woningen worden gebouwd, afhankelijk van het gewenste scenario. Ongeacht van 

het uiteindelijke scenario wordt voor het plangebied een 'Landmark' (ster in navolgende afbeelding 

voorgesteld binnen een woongebied. De te realiseren toren geeft invulling aan het beoogd 'Landmark'. 
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Uitsnede Baanderij scenario's 

3.3.2 Woonvisie 

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

tussen stad en Groene Hart’ vastgesteld. Daarmee heeft zij vastgesteld, dat er in Leiderdorp tot 2020 nog 

een kleine 750 woningen gebouwd moeten worden, vooral voor (jonge) starters en ouderen. Door de 

verder gaande vergrijzing en de toename van 1-persoonshuishoudens verandert de samenstelling van de 

bevolking in Leiderdorp in een rap tempo en dreigt er op termijn zelfs een afname van de bevolking (de 

zogeheten krimp). De gemeenteraad heeft aangegeven, dat zij het aantal inwoners graag op het peil 

willen houden. Leiderdorp heeft geen grote bouwlocaties meer, zodat er veelal binnen de bestaande 

contour herontwikkeling of nieuwbouw plaatsvindt onder het credo: ‘bouwen, niet omdat het moet, maar 

bouwen omdat het kan’.  

   

De woonvisie gaat uit van een aandeel van 30% sociale huurwoningen in de woningvoorraad. Overigens is 

de 30% niet meer van toepassing gezien de recenter vastgestelde Regionale Woonagenda (toelichting 

paragraaf 3.2.4), waar uit wordt gegaan van tenminste 15% sociale huur op nieuwe woningbouwlocaties. 

Wanneer op kleiner dan 10 woningen omvattende bouwlocatie niet aan deze eis voldaan kan worden kan 

het afgekocht worden door een bedrag te storten in de Reserve Sociale Woningbouw.  

   

Planspecifiek 

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

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

mogelijkheid om woningen te bouwen. Daarmee worden enerzijds nieuwe woningen aan de 

woningvoorraad toegevoegd en anderzijds wordt bijgedragen aan het op peil houden van het aantal 

inwoners en de voorzieningen binnen de gemeente. In de woonvisie is de ROC-locatie genoemd als 

kansrijke grotere woningbouwlocatie voor de komende jaren.  

   

De gemeente Leiderdorp wil niet werken met een vast woningbouwprogramma dat op alle locaties 

neergelegd kan worden. Zij wil aansluiten bij marktontwikkelingen in Leiderdorp en rekening houden met 

regionale ontwikkelingen. Zij verwacht zo optimaal te kunnen inspelen op de marktopnamecapaciteit, 

zodat deze bijdraagt aan de kansen voor de gewenste toevoeging van 750 woningen. Voor 269 woningen 

hiervan heeft de gemeenteraad reeds kaders vastgesteld. De belangrijkste locaties hierbij zijn Schans van 

Valdez, Meas, ROC en Plantage.  
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Met voorliggend plan wordt invulling gegeven aan de beleidswensen ten aanzien van doelgroepen. De mix 

van sociale huur, middelhoge huur, goedkoper en duurder grondgebonden programma past binnen het 

beleid van de woonvisie en wordt (ruim) voldaan aan het gestelde minimale aandeel sociale huur.. 

3.3.3 Welstandsnota 2016 

Op 6 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp de Welstandsnota Leiderdorp 2016 vastgesteld. 

Het uitgangspunt voor de nieuwe welstandsnota is om zoveel mogelijk gebieden in Leiderdorp 

'welstandsvrij' te maken. Bij bouwaanvragen die een vergunning vereisen, wordt dan niet meer getoetst of 

zij qua vormgeving en verschijningsvorm in hun omgeving passen. Tevens worden sommige bouwwerken 

vergunningvrij op het moment dat geen redelijke eisen van welstand meer van toepassing zijn. 

   

De welstandsnota bevat geen concrete welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten die niet passen 

in het ruimtelijk beleid (afwijking van het bestemmingsplan). Dit is aan de orde voor onderhavige 

ontwikkeling. 

   

Voor grootschalige (her)ontwikkelingsprojecten dienen welstandscriteria in een beeldkwaliteitplan te 

worden vastgelegd. Een beeldkwaliteitplan bestaat uit een uitgebreid beoordelingskader met een 

beschrijving van het plan op hoofdlijnen, eventuele uitwerkingsscenario’s voor deelgebieden, 

referentiebeelden, uitgangspunten voor de beoordeling en criteria die richting geven aan de uitwerking, 

voor ingrijpende plannen. 

   

Planspecifiek 

Zie toelichting paragraaf 3.4.2 voor het voor deze ontwikkeling opgestelde beeldkwaliteitplan.  

3.3.4 Groenstructuurplan 

In 2000 is het Groenstructuurplan voor Leiderdorp vastgesteld. Op 8 oktober 2012 is het plan 

geactualiseerd vastgesteld.  

   

Het doel van het Groenstructuurplan is te bepalen waar de structuur van het groen en water in 

samenhang met het landschap en de ruimtelijke opbouw van Leiderdorp kan worden versterkt. 

   

De landschappelijke basis voor de visie wordt gevormd door de water- en infrastructuur en de verkaveling 

(welke al dan niet is verstoord). De bouwstenen voor de hoofdgroenstructuur bestaan uit: 

 groen-blauwe ruggengraat;  

 landschappelijke contramal;  

 confrontatie tussen stad en land. 

Planspecifiek 

Engelendaal behoort toe tot de 'groen-blauwe ruggengraat'. De groen-blauwe ruggengraat valt eveneens 

samen met drie netwerken voor de natuur: waternatuur, bermnatuur en bosnatuur. Deze netwerken 

verbinden de groen-blauwe ruggengraat met de landschappelijke contramal. 

3.3.5 Waterstructuurplan 

Eind 2013 heeft de gemeente Leiderdorp het Waterstructuurplan Leiderdorp vastgesteld.  

   

Dit waterstructuurplan dient meerdere doelen. Gemeente Leiderdorp wil haar oppervlaktewater inrichten 

in nauwe verbinding met de aanwezige natuur, om zo een duidelijke groenblauwe structuur te realiseren. 

Daarnaast is het realiseren van een robuust watersysteem, dat berekend is op klimaatverandering, een 

doel. Tot slot moet voorkomen worden dat het watersysteem, door bijvoorbeeld stedelijke ontwikkelingen, 

versnippert. 

   

Het waterstructuurplan geeft een ruimtelijke (lange termijn) visie op het watersysteem in Leiderdorp. De 

Watervisie uit het waterplan wordt concreter uitgewerkt. Het waterstructuurplan wordt integraal opgesteld 
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voor zowel het stedelijk- als het landelijk gebied in de gemeente Leiderdorp en geeft een visie op het 

oppervlaktewater van Leiderdorp met de verschillende functies die het watersysteem heeft. 

   

Dit waterstructuurplan betreft het oppervlaktewater. Het gaat niet over drink-, grond- en rioolwater, 

hoewel er uiteraard wel nauwe relaties liggen met het oppervlaktewater. De plannen voor grondwater en 

riolering staan in het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (vGRP). 

3.3.6 Archeologische waardenkaart 

Om beter in beeld te hebben waar die archeologische waarden verwacht kunnen worden, heeft de 

gemeente Leiderdorp in 2008 een archeologische waarden- en verwachtingskaart opgesteld met 

bijbehorend planologisch regime voor bestemmingsplannen. Daarbij gaat het om terreinen met verwachte 

archeologische waarden te koppelen aan een aanlegvergunningenstelsel om te voorkomen dat 

bodemingrepen plaatsvinden die een bedreiging vormen voor archeologische waarden. 

   

Planspecifiek 

In het plangebied zijn geen archeologische monumenten (Rijks- en gemeentelijke monumenten of AMK 

terreinen) bekend. Het overgrote deel van het plangebied bestaat uit gronden met een hoge trefkans. Een 

klein deel heeft een middelhoge trefkans. Zie toelichting paragraaf 5.5 voor de verantwoording in relatie 

tot de archeologische verwachtingskaart.  
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Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart   

3.3.7 Verkeer- en vervoerplan 

Op  13 juli 2009 is het Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP) vastgesteld. Doel van dit IVVP is het 

bewerkstelligen van een grotere leefbaarheid, betere bereikbaarheid, duurzame veiligheid en een 

beheersbare 

mobiliteit in de gemeente Leiderdorp. 

   

In het IVVP zijn de principes van Duurzaam Veilig als uitgangspunt genomen. Samengevat houden die 

principes in dat bij de inrichting van de weg rekening wordt gehouden met de functie. Dit komt zowel de 

herkenbaarheid van de weg als ook de verkeersveiligheid ten goede.  
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gebiedsontsluitingswegen (verkeersaders met 

een snelheidslimiet van 50 tot 70 km/uur binnen de bebouwde kom en 80 km/uur buiten de bebouwde 

kom) en woonstraten in verblijfsgebieden (30 km/uur binnen de bebouwde kom en 60 km/uur buiten de 

bebouwde kom). 

De doelstelling is een grotere leefbaarheid, een betere bereikbaarheid en een beheersbare mobiliteit in 

Leiderdorp.  

3.3.8 Parkeerbeleidsplan Leiderdorp 

Het 'Parkeerbeleidsplan 2012' is op 12 april 2012 vastgesteld. Op 7 maart 2016 is een Addendum 

Parkeerbeleidsplan vastgesteld.  

   

Voor het parkeerbeleid zijn op basis van een analyse van het parkeervraagstuk 12 doelstellingen 

geformuleerd. Deze doelstellingen zijn het kader voor het verdere parkeerbeleid. Naast de 

beleidsuitgangspunten zijn de instrumenten beschreven waarmee de beleidsuitgangspunten bereikt 

worden. Het laatste deel van het parkeerbeleidsplan zijn de normen voor parkeren en de kwaliteitseisen 

voor de inrichting. In het beleidsplan is voornamelijk ingezoomd op het auto- en fietsparkeren. Daarnaast 

komt ook het vrachtwagenparkeren, beleid omtrent ‘schone voertuigen’ en gehandicaptenparkeren aan 

bod. Zowel het in kaart brengen van de huidige knelpunten op het gebied van parkeren als het opstellen 

van een toekomstvast, transparant en eenduidig toetsingskader zijn uitwerkingen van het 

parkeerbeleid. Voor de parkeernormen wordt onderscheid gemaakt op basis van de functie van de 

ontwikkeling (wonen, bedrijf, etc.). Zodoende kan bij ruimtelijke ontwikkelingen voor vrijwel elke locatie 

een goed beeld worden verkregen of voorzien wordt in voldoende (auto)parkeerplaatsen. 

   

Het addendum heeft onder andere betrekking op de te hanteren parkeernormen, de toepassing van de 

normen en het toekennen van bestaande parkeerplaatsen. 

   

Parkeernormen 

De planlocatie ligt in een gebied dat in het 'Parkeerbeleidsplan Leiderdorp' is aangeduid als 'werk-

/winkelgebied'. In de volgende tabel zijn, aan de hand van het 'Parkeerbeleidsplan Leiderdorp (2016)', de 

parkeernormen weergegeven: 

  

 
Parkeernormen woningen gemeente Leiderdorp   

   

Voor de categorisering in dure, middeldure en goedkope woningen wordt voor de parkeernorm uitgegaan 

van de volgende bandbreedtes van WOZ-waarde: 

 Duur: > € 350.000  

 Middelduur: € 250.000 - 350.000  

 Goedkoop: < € 250.000   

Laadpalen 

Elektrisch rijden is in opkomst en daarmee neemt de behoefte aan openbare laadpalen toe. Leiderdorp 

gaat werken met een vergunningenmodel voor deze openbare laadpalen. Dat houdt in dat ze voor het 

plaatsen, exploiteren en beheren van laadpalen vergunningen gaat verstrekken aan marktpartijen. 
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Particulieren kunnen in de nabije toekomst dan een openbare laadpaal aanvragen bij zo'n marktpartij. Die 

vraagt voor aanleg, exploitatie en beheer van de laadpaal een vergunning bij de gemeente aan. De 

particuliere gebruiker betaalt vervolgens aan de marktpartij een bepaalde prijs voor het gebruik van de 

laadpaal.   

3.4 Specifiek beleid voor ROC-locatie 

3.4.1 Bouwenvelop en randvoorwaarden 

Bouwenvelop 

Op 6 februari 2006 heeft de raad van de gemeente Leiderdorp ingestemd met randvoorwaarden welke in 

acht genomen dienen te worden bij de herontwikkeling van de ROC-locatie. Dit is vastgelegd in de 

zogenaamde Bouwenvelop. Daarbij werd uitgegaan van een hoogteaccent (toren) op de hoek tot circa 42 

meter met 5 meter meer of minder.  

   

De raad van Leiderdorp heeft op 20 april 2015 nadere randvoorwaarden vastgesteld voor de ontwikkeling 

van de ROC locatie en de daarbij behorende bouwenvelop (zie hieronder, laatst gewijzigd 2 maart 2015).  

   

 
Bouwenvelop (2 maart 2015) 
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ROC locatie randvoorwaarden 

De randvoorwaarden luiden als volgt, in cursief is aangeduid op welke manier wordt voldaan aan de 

voorwaarden: 

1. Voor wat betreft het hoogteaccent op de hoek Engelendaal / Willem de Zwijgerlaan gedacht moet 

worden aan een hoogte tussen 40 en 75 m [1], terwijl deze hoogte gedeeltelijk boven de overige 

bebouwing gesitueerd mag worden.  

De toren krijgt een maximale hoogte van circa 71 meter en deels circa 62 meter . 

2. De maximale bebouwingshoogte voor het overige deel van de locatie ongeveer de helft tot eenderde 

van de hoge bebouwing mag zijn.  

De overige bebouwing krijgt een maximale hoogte variërend van 9 en 15,5 meter. Dit is minder dan de 

maximaal genoemde bebouwingshoogte 'helft tot eenderde van de hoge bebouwing'.   

3. De opp. van de bebouwing in totaal niet meer mag bedragen dan 24.000 m² BVO, waarbij uitgegaan 

mag worden van het volledig benutten voor woondoeleinden Het eventueel creëren van bedrijfsruimte 

tot maximaal 7.000 m² wordt niet uitgesloten, dit wordt gesaldeerd met de reeds genoemde 24.000 

m² BVO;  

Het totaal aan m² bvo in het project bedraagt minder dan 24.000 m² BVO waarmee wordt voldaan aan 

het  gestelde maximum m² in de randvoorwaarden. 

4. Aanpassing/actualisering van de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de 

ROC-locatie, waarbij enerzijds aan de wensen van de gemeente wordt voldaan maar ook zoveel ruimte 

wordt gegeven dat een nader te selecteren ontwikkelingspartij een haalbaar plan kan ontwikkelen.  

Met onderhavig plan acht zowel de gemeente Leiderdorp als de ontwikkelaar een haalbaar plan te 

hebben ontwikkeld. 

5. De eventueel te creëren bedrijfsruimte dient voornamelijk te worden gesitueerd op de begane grond 

en de eerste 2 verdiepingen. Combinaties van woon-werk zijn mogelijk, bij voorkeur aan de 

Leidsedreef.  

 In het plangebied wordt geen bedrijfsruimte gecreëerd. 

6. Kwalitatief hoogwaardige architectuur is een vereiste op deze zichtlocatie.  

Voor de beoogde ontwikkeling is een beeldkwaliteitsplan opgesteld en vult deze de ruimtelijke 

onderbouwing aan waar nodig en vormt uiteindelijk ook het beoordelingskader van de gemeentelijke 

welstand. Met dit instrument wordt zorggedragen voor een kwalitatief hoogwaardige invulling op deze 

locatie. 

7. De woningen dienen voor tenminste 15% in de sociale sfeer te worden gerealiseerd (dwz onder de 

huursubsidiegrens van 710,68 Euro prijspeil 1 januari 2015). De sociale huurwoningen dienen te 

worden aangeboden conform regionaal aanbodmodel. Het type woningen dat ontwikkeld wordt, past 

bij de behoefte zoals die in de Leiderdorpse woonvisie is onderzocht en geformuleerd. Bij de toewijzing 

van woningen vindt Leiderdorps maatwerk plaats.  

Het aandeel sociale huur in dit project bedraagt bijna 20% (19,3%). Een aandeel van tenminste 15% is 

taakstellend vanuit de randvoorwaarden. De woningtypologie is met het aandeel sociale huur en het 

overige deel middedure huur  passend binnen de gemeentelijke woonvisie. Met het realiseren van 

middeldure huur wordt tevens de doorstroming gestimuleerd. 
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8. De woningen zullen moeten voldoen aan alle wettelijke bepalingen in het kader van de milieu- en 

bouwvoorschriften. Bijzondere aandacht in dit kader voor de geluidsaspecten en de luchtkwaliteit. Er 

dient rekening te worden gehouden met regionale afspraken ten aanzien van duurzaam bouwen. Ook 

de regels mbt woonkeur zijn van toepassing voor woningen met een specifieke doelgroep senioren.  

Er wordt voldaan aan de milieu- en bouwvoorschriften, zie hiervoor toelichting hoofdstuk 4. Voor de 

afspraken ten aanzien van duurzaam bouwen wordt verwezen naar bijlagen bij toelichting bijlage 2.  

9. Ten aanzien van parkeren voor het nieuw te realiseren plan, dient het Parkeerbeleidsplan Leiderdorp 

2012 gehanteerd te worden. Alle parkeerplaatsen binnen het exploitatiegebied mogen hiervoor 

worden meegeteld. Bezoekersparkeerplaatsen moeten voor bezoekers toegankelijk zijn en bij 

voorkeur op openbaar terrein liggen. 

Er wordt voldaan aan de gestelde parkeernormen, zie toelichting hoofdstuk 5.9.   

10. De auto-ontsluiting van de locatie kan qua toegang gesitueerd worden aan de Rietschans en 

Leidsedreef. De uitgang zal in principe via de Leidsedreef/Zijldijk moeten plaatsvinden. Het staat 

koper vrij om wel of niet gebruik te maken van het bestaande bruggetje met gewichtsbeperking.  

De ontsluiting van het plangebied vindt plaats via de Leidsedreef en de Rietschans. 

11. De waterpartij aan de zuid- en westzijde van het ROC-terrein zal behouden moeten blijven en zo 

mogelijk moeten worden verbreed in relatie met het maken van een natuurvriendelijke oever (riet). De 

bestaande brug wordt gehandhaafd en ingepast in het plan zodat hier voor langzaam verkeer gebruik 

van kan worden gemaakt.   

De bestaande waterpartij blijft behouden. 

12. Al dan niet in combinatie met verdichting van de bebouwing verdient het aanbeveling om de 

groenvoorzieningen uit te breiden. Eventueel kan dit in combinatie met parkeervoorzieningen waarbij 

bijv. parkeren (voor zover niet ondergronds) onder bomen wordt aangelegd.  

In de huidige situatie is het plangebied volledig verhard. Met het creëren van een stevig plantsoen in het 

hart van het plan, tussen de twee woonhoven in, wordt het aandeel groen flink uitgebreid.   

3.4.2 Beeldkwaliteitplan 

PM: Beeldkwaliteitplan wordt opgesteld (zie bijlagen bij toelichting bijlage 3)  
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4 Planbeschrijving 

4.1 Stadsentree 

De locatie is gelegen in de as van de Oude Spoorbaan die vanuit het noordoosten de stad inloop en biedt 

daardoor de mogelijkheid om een markering van de stad te vormen, precies op het punt waar de 

uitbreidingen van de jaren tachtig overgaan in de ontwikkelingen uit jaren 70 en bedrijventerreinen. Deze 

herontwikkelingslocatie ligt dicht bij het open landschap waardoor een relatief hoge dichtheid ook 

mogelijk is, zonder in te boeten op dit open landschap.  

 
Stadsentree    

4.2 Stedenbouwkundige opzet 

Voor de beoogde ontwikkeling is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Het ontwerp bestaat globaal 

genomen uit drie schaalniveaus over twee bouwvelden. 

   

Bouwvelden 

Het noordelijk gelegen bouwveld bevat voornamelijk gestapelde appartementen. In de oksel van de 

Leidsedreef is een stedenbouwkundig accent in de vorm van hoogbouw. Deze markeert de locatie aan de 

noordoostzijde. De woningen aan de centrale openbare ruimte (‘het plantsoen’) in het woongebied zijn 

dekwoningen, deze sluiten daarmee aan op het tweede bouwveld, dat bestaat uit grondgebonden 

woningen. 

   

Aan de westzijde van het noordelijke bouwveld wordt een woonstraat voorgesteld tussen het plangebied 

en de huidige LOI. Deze straat krijgt haar groene aankleding door boombeplanting tussen de 

parkeervakken.  
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Tussen de twee bouwvelden wordt een plantsoen voorgesteld. De inrichting van dit plantsoen is aan de 

noordwestzijde als verblijfsruimte ingericht met een autovrije zone in aansluiting op een met bomen 

beplante groenstrook. Aan de zuidoostzijde bevindt zich de buurtontsluitingsstraat met haaksparkeren, 

ten behoeve van de laagbouwwoningen. 

   

Zowel het plantsoen als de woonstraat eindigen in een grotere open ruimte gelegen aan het water, die de 

woonbuurt centraal voorziet van lucht en ruimte. 

   

Het zuidelijk gelegen woonhof bestaat uit grondgebonden woningen. De zuidwestzijde van dit hof wordt 

‘open’ gelaten. Hier worden parkeerplaatsen aangelegd tussen de woonblokken. Het parkeren is hier door 

middel van langsparkeerplaatsen voorzien.  

Ten zuiden hiervan, direct aan de watergang wordt een rij grondgebonden woningen voorgesteld. Zij 

krijgen hun buitenruimte direct aan het water.  

   

 
Bouwvelden  

   

Schaalniveau 

1. Een accent in de vorm van een toren van 70m, geeft de plek een eigen karakter en maakt Leiderdorp 

op grotere schaal meer zichtbaar en herkenbaar. Het is een logische voortzetting van de stadsas 

waaraan een reeks van accenten staan: Stationsgebied Leiden 70m, Churchillaan 70m, Sterrewacht 

50m, Eschertoren 65m, De Prinsenhoek 55m, De Waaijer 40m, De Ommedijk 45m, Parkpromenade 

45m. Het voorgenomen hoogteaccent is een passende intensivering in de ontwikkeling van deze 

stedelijke ring. De breedte van weg Engelendaal en de Oude Spoorbaan en daarmee de afstand tot de 

omliggende bebouwing laat op de noordoosthoek van de locatie een hoge bebouwing toe. Door in de 

hoogte te bouwen is het mogelijk om een hoge dichtheid te realiseren zonder dat dit ten koste gaat 

van de kwaliteiten van de openbare ruimte. Het voegt een woonkwaliteit toe die uniek is voor 

Leiderdorp. Uitzicht over het landschap, het groene hart en de zee. De balkons zijn echter overwegend 

gelegen op de zuidzijde vanwege bezonning en beperktere geluidsbelasting. Bovendien komt er door 

het bouwen in de hoogte in de rest van het plangebied ruimte vrij voor een woonmilieu met 

grondgebonden woningen. Hierdoor ontstaat een gedifferentieerd aanbod en wordt ingespeeld op de 

sterke woningbehoefte aan grondgebonden woningen maar ook middel dure huurappartementen.  

2. Deze toren maakt onderdeel uit van een gesloten bouwblok met appartementen (vijf bouwlagen) en 

dekwoningen (drie bouwlagen). Het gesloten bouwblok zorgt voor een rustig binnenterrein, 
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noodzakelijk vanwege de geluidsbelasting. De positie van de toren in de uiterste noordoosthoek van 

het plangebied en het bouwveld is vanuit de interne kwaliteit van het plan bezien ook logisch vanwege 

de bezonning van het binnenterrein.  

3. De grondgebonden dekwoningen sluiten aan op de grondgebonden laagbouw (drie bouwlagen) van 

het zuidoostelijke bouwveld. Dit betreft ‘hofwoningen’ die gesitueeerd zijn rondom de achtertuinen en 

waterwoningen waarvan de buitenruimte aan het water is gesitueerd.. Deze schaal past bij die van de 

nieuwe en bestaande woonbuurten ten noorden van de Oude Spoorbaan / Willem de Zwijgerlaan en 

ten oosten van de Engelendaal.   

De afwisseling van appartementen in een woontoren, een gesloten bouwblok, dekwoningen, hofwoningen 

en waterwoningen zorgen voor een aantrekkelijke differentiatie. 

   

 
  Stedenbouwkundige inpassing   
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Vogelvluchtperspectief stedenbouwkundig model 

4.3 Woonbuurten 

In het plan wordt een aantal ‘woonbuurten’ gecreëerd: de torenappartementen, de appartementen aan de 

woonstraat, de dekwoningen aan het plantsoen en de grondgebonden woningen. 

   

 
Dakaanzicht 
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Appartementen toren 

De toren is zodanig ontworpen dat deze een slanke uitstraling heeft. De toren verjongt naar boven toe en 

deze rankheid wordt door de gevelopbouw van penanten en banden ondersteund. De buitenruimtes 

liggen aan de geluidsluwe zijde, wat de algehele woonkwaliteit ten goede komt. De torenappartementen 

worden per portiek ontsloten, met vijf woningen per laag en in de topverdiepingen drie woningen per laag. 

   

Appartementen woonstraat 

De aansluiting naar de LOI wordt vormgegeven door een woonstraat met duidelijke adressen. 

Tegelijkertijd ontstaat hier enige afstand voor de positionering van buitenruimtes en balkons, 

georiënteerd op het westen. De appartementen aan de Woonstraat worden ontsloten met een galerij, de 

appartementen op de begane grond hebben hun adres aan de straat. 

   

Dekwoningen aan het plantsoen en hofwoningen 

Een centraal plantsoen geeft een stedelijk rustpunt en mooie adressering voor de nieuwbouw. Deze 

ruimte, van waaruit aan weerszijden de woningen worden ontsloten, is tegelijkertijd de ideale buffer 

tussen appartementen en eengezinswoningen. De confrontatie tussen laag- en hoogbouw leidt doorgaans 

tot belemmeringen door inkijk en minder privacy. Dit is hier opgelost door dekwoningen met oriëntatie 

aan het plantsoen te ontwerpen als ‘afzoming’ van de appartementengebouwen. Hiermee ontstaat een 

bijzondere tussenvorm met een eigen entree vanaf de straat en terrassen op het zuiden aan het 

plantsoen. De privacy van de buitenruimtes is op deze manier gewaarborgd. De tuinen van de 

hofwoningen vormen weliswaar een hof, maar zijn volledig privaat af te scheiden. 

   

Eengezinswoningen aan water  

Door het water aan de zuidwest zijde ontstaat een bijzondere ruimte. Hier wordt een aantrekkelijk 

woonmilieu gecreëerd met het wonen aan het water.  
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4.4 Woningbouwprogramma 

Woningen   

Het woningbouwprogramma voor het gehele project bevat 181 woningen en bestaat uit 

eengezinswoningen en appartementen. In de volgende tabel is het woningbouwprogramma weergegeven. 

    

  Aantal 

Appartementen (sociale huur) 35 

Appartementen toren 104 

Eengezinswoningen 29 

Dekwoningen  13 

Totaal 181 

Woningbouwprogramma Engelendaal   

Het aandeel sociale huur in dit project bedraagt bijna 20 %. Een aandeel van tenminste 15 % is 

taakstellend vanuit de randvoorwaarden van de vastgestelde bouwenvelop (zie toelichting paragraaf 

3.4.1), waaraan dus wordt voldaan.  

     

De appartementen in de woontoren zijn bedacht als middenklasse huurwoningen met een huur tussen 

circa €750,- en €1000,- per maand. Een duidelijke wens van de gemeente om in dat marktsegment meer 

te realiseren en dat kan bijdragen aan de doorstroming vanuit de sociale huur in Leiderdorp. In dit 

segment zijn er te weinig 'alternatieven'. Met ook een aantal grondgebonden eengezinswoningen wordt 

hier voor alle marktsegmenten een passend aanbod gedaan.  

   

De bouw van de 181 woningen heeft een totale omvang van minder dan 24.000 m². Ook hiermee wordt 

voldaan aan de randvoorwaarden van de bouwenvelop.  

4.5 Stedenbouwkundige omgang met de Oude Spoorbaan en geluid 

Met het creëren van twee woonhoven in twee bouwvelden wordt het verkeerlawaai voor het grootste deel 

van de woningen op een logische wijze geweerd.  

De Engelendaal en de Oude Spoorbaan hebben een talud. De afstand tot en de hoogte van het talud zijn 

echter zodanig dat er op de begane grond geen aantrekkelijke woningen aan gesitueerd kunnen worden. 

Daarom is ervoor gekozen om de toren, de bergingen en de hoofdentree van het appartementencomplex 

aan deze zijde van het talud te realiseren. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de hoofdentrees 

dichtbij de nabij gelegen bezoekersparkeerplaatsen gesitueerd is. Hierdoor ontstaat er levendigheid en 

wordt voorkomen dat deze ruimte in het talud ongebruikt blijft. Door hier bezoekersparkeerplaatsen te 

realiseren, kunnen we bovendien zoveel mogelijk parkeerplaatsen weren uit het plangebied en dit zo 

groen mogelijk invullen.    

4.6 Parkeren 

Het parkeren in de openbare ruimte wordt zo verdeeld, dat alle woningen parkeerplaatsen op korte 

loopafstand hebben. In het geval van de laagbouw altijd letterlijk voor de eigen deur. De garage onder het 

hoofdvolume is afsluitbaar en daarmee zijn de parkeerplaatsen toewijsbaar aan de appartementen in de 

toren. De ontsluitingen van de portieken komen met lift en trappenhuis direct bij de parkeergarage uit, 

zodat bewoners binnendoor bij de eigen auto kunnen komen. De bewoners van de sociale huurwoningen 

kunnen de auto voor de deur in de groene woonstraat parkeren en de bewoners van de dekwoningen aan 

het plantsoen. 

   

In het plangebied worden 255 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het parkeerbeleid biedt de ruimte om 0,2 

parkeerplaats per woning op te lossen als een zogenaamde toekomstige ruimtelijke voorziening. Dit 

betekent dat deze plekken niet op voorhand hoeven te worden aangelegd, maar dat hiervoor een 
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ruimtelijke voorziening wordt getroffen. Dit geeft de mogelijkheid om – in eerste instantie - nog meer 

openbaar groen te realiseren. Als deze parkeerplaatsen (23 plekken, of deel daarvan) in de praktijk toch 

nodig blijken te zijn, kunnen deze alsnog worden gerealiseerd.  

   

In onderstaande afbeelding zijn alle parkeerplekken ingetekend. De plekken die als toekomstige 

ruimtelijke voorziening kunnen worden ingevuld, zijn rood gearceerd aangegeven. 

 
Indicatief parkeerplekken alternatief 

Bij de parkeerplekken zal zoveel mogelijk groen worden gerealiseerd wat de leefkwaliteit en uitstraling 

van het plangebied ten goede komt. 

   

Fietsparkeren 

In de openbare ruimte worden 91 fietsparkeerplekken gerealiseerd voor bezoekers. Met dit aantal wordt 

voldaan aan de minimale CROW-norm van 0,5 plek per woning. Daarnaast wordt in de toren voorzien in 

een collectieve fietsenstalling waar circa 140 fietsen gestald kunnen worden. In combinatie met de 

fietsparkeerplekken in de openbare ruimte wordt hiermee ruim voldaan aan de maximale CROW norm 

van 1,0 plek per woning.  



36 

 



37 

 

5 Toetsing op kaders 

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

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

verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, ect.) als ook de economische uitvoerbaarheid 

van het plan.  

5.1 Milieueffectrapportage 

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

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

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

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De m.e.r. is wettelijk verankerd in 

hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Naast de Wet milieubeheer is het Besluit m.e.r. belangrijk om te 

kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een plan of een besluit de m.e.r.-procedure moet worden 

doorlopen. Bij toetsing aan het Besluit m.e.r. zijn er vijf mogelijkheden: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planspecifiek 

De boogde ontwikkeling bevat een activiteit uit kolom 1 (de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 

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

wordt niet voldaan aan de gegeven drempelwaarde van 2000 of meer woningen. Omdat er minder dan 

2000 woningen worden gerealiseerd kan afgezien worden van een m.e.r.-beoordeling en kan worden 

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

leiden:  

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

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

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

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

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

een nadere m.e.r.-beoordeling is niet noodzakelijk. 
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5.2 Milieu 

5.2.1 Bodem 

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

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

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

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

   

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

Woningwet. Bij een bestemmingswijziging is een bodemonderzoek slechts noodzakelijk, indien de 

bestemmingswijziging tevens een wijziging naar een strenger bodemgebruik inhoudt. Bij een 

bestemmingswijziging die een gelijkblijvend of minder streng bodemgebruik oplevert, is de 

bodemkwaliteit in het kader van de bestemmingswijziging niet relevant en is bodemonderzoek niet 

noodzakelijk.  

   

Planspecifiek  

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van woningen. Met deze ontwikkeling wijzigt de 

bestemming van het perceel van bedrijven naar wonen. Een dergelijke bestemmingswijziging levert een 

strenger bodemgebruik op. Ten behoeve van de ontwikkeling is in het verleden een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat met het onderzochte stoffenpakket van 

2006, het terrein geschikt is voor wonen, uitgezonderd de te saneren olieverontreinigingen. Het gebruikte 

stoffenpakket 2006 is niet toereikend voor de huidige eisen aan bodemonderzoek. Er zal nog aanvullend 

onderzoek moeten worden gedaan naar stoffen in de bodem zoals PCB's, barium, kobalt, molybdeen en 

asbest. Door middel van aanvullend bodemonderzoek zal ook de bodemkwaliteit van het 

slootdempingsmateriaal en de oude waterbodem moeten worden vastgesteld. Ook zal een 

bodemsanering worden voorgeschreven. 

   

In april 2016 is aanvullend bodemonderzoek (zie bijlagen bij toelichting bijlage 4) gedaan. Het doel van 

het onderzoek is het actualiseren van de bodemkwaliteit ter hoogte van een eerder aangetoonde 

bodemverontreiniging alsmede van de algemene bodemkwaliteit op het terrein. Op verzoek van de 

opdrachtgever wordt hierbij de nadruk op de bodemkwaliteit inpandig/rondom bebouwing gelegd.  

   

Zintuigelijk zijn plaatselijk zwakke bijmengingen met baksteen/puin aangetroffen in de diepere 

ondergrond. Verder zijn zintuigelijk geen afwijkingen waargenomen inde bodemopbouw. Uit het chemisch-

analytisch onderzoek blijkt het volgende: 

 de grond is niet tot slechts licht verontreinigd met de onderzochte parameters;  

 het grondwater is niet tot slechts licht verontreinigd met de onderzochte parameters.   

De eerder aangetoonde plaatselijke verontreiniging met minerale olie is in zijn geheel zowel zintuigelijk als 

chemisch-analytisch (grond en grondwater) niet meer aangetroffen. Geconcludeerd wordt dat er vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen aanwezig zijn voor de voorgenomen aan-/verkoop en 

beoogde ontwikkelingen van de locatie. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding voor 

vervolgacties en/of sanerende maatregelen. 

      

In februari 2016 zijn asbestonderzoeken (asbestinventarisatie, type A) uitgevoerd voor de 

onderzoekslocatie Leidsedreef 4, gebouw 4, 5 en 6 (zie bijlagen bij toelichting bijlage 5, bijlagen bij 

toelichting bijlage 6, bijlagen bij toelichting bijlage 7). Aanvullend onderzoek (type B) wordt voor het 

vergunningentraject uitgevoerd.  

   

Gezien het onderzochte is er geen reden om de planontwikkeling niet door te laten gaan. 
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5.2.2 Geluid 

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

kern van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. 

In de Wgh worden de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh): 

 woningen;  

 geluidsgevoelige terreinen (woonwagenstandplaatsen, ligplaatsen voor woonschepen);  

 andere geluidsgevoelige gebouwen (onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven). 

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

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

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

voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen. 

   

Planspecifiek 

De reconstructie van de weg en het kruispunt van de Oude Spoorbaan met de Engelendaal is onderdeel 

van de Leidse Ring Noord. Door de aanpassing zal het verkeer op de Oude Spoorbaan toenemen en 

daarmee ook de geluidbelasting op het plan Engelendaal. 

   

Voor de situatie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet geluidhinder (zie bijlagen 

bij toelichting bijlage 8).  De geluidbelastingen op het plan zijn als volgt:  

 Ten gevolge van de Oude Spoorbaan maximaal Lden = 60 dB  

 Ten gevolge van de Engelendaal maximaal Lden = 55 dB 

Uit het onderzoek blijkt dat voor een groot aantal woningen de voorkeurgrenswaarde van 48 dB wordt 

overschreden. De hoogst vast te stellen hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden.  

   

Om de geluidbelastingen terug te dringen en het aantal vast te stellen hogere waarden te verminderen 

zijn aanvullende maatregelen onderzocht. 

   

Maatregelen 

Als eerste zijn bronmaatregelen onderzocht. Geluidreducerend asfalt is mogelijk op de Oude Spoorbaan 

en op de Engelendaal. De reductie van geluidreducerend asfalt is 1 à 2 dB. Het precieze effect wordt nog 

nader onderzocht.  

   

Als tweede zijn er maatregelen binnen het plan getroffen. Zo is de verkaveling van de woningen / 

appartementen geoptimaliseerd. Bij de woontoren is het ontsluitingstrappenhuis aan de geluidbelaste 

zijde georiënteerd en zijn appartementen aan de minst geluidbelaste zijden gesitueerd. Met akoestische 

maatregelen op de balkons worden geluidluwe buitenruimtes voor de woningen gerealiseerd. Daarnaast 

wordt er met zwevende dekvloeren gezorgd voor extra geluidscomfort tussen de woningen.  

   

Voor de appartementen aan de woonstraat en de dekwoningen is een oriëntatie parallel aan de Oude 

Spoorbaan/Engelendaal niet mogelijk vanwege inpassing op het bestaande kavel in relatie tot de directe 

omgeving. Als maatregel kunnen de kopgevels verbreed worden, daarnaast kunnen geluidschermen op 

de balkons zorgen voor een geluidluwe zijde voor de woningen.  

   

Voor de grondgebonden woningen / waterwoningen is een eerstelijns bebouwing parallel aan de 

Engelendaal wel mogelijk als maatregel. Door deze maatregel ontstaat voor zowel de eerste lijns 

bebouwing aan de achterzijde (tuinzijde) als de overige woningen in het achterliggende gebied een 

geluidluw gebied. 
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Om het binnengebied stiller te maken zouden eventueel geluidschermen tussen de woontoren en de 

woonstraatwoningen en tussen de woontoren en de dekwoningen geplaatst kunnen worden. Deze 

maatregelen worden nog onderzocht. 

Als verdere compensatie kan gebruik worden gemaakt van het plantsoen welke door de afscherming van 

het plan geluidluw is. 

   

Als derde worden overdrachtsmaatregelen onderzocht. Eventuele geluidschermen tot 3 m hoog zijn 

wellicht mogelijk langs de Oude Spoorbaan. Voor de lagere verdiepingen zal dit een reductie met zich 

brengen. Dit geldt ook voor de  reductie van het geluidscherm op het lagere bouwblok  in de 

woonstraatwoningen en het binnengebied.  De reductie wordt inzichtelijk na het onderzoeken van de 

overdrachtsmaatregelen.    

5.2.3 Luchtkwaliteit 

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

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

introduceert het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in 

betekenende mate' (NIBM) bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote 

projecten dragen juist wel 'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat 

hierbij vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).  

   

Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in een de algemene maatregel van bestuur 

‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' 

projecten die jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en 

stikstofdioxide (1,2 microgram per m3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 

'Kleine' projecten die minder dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat lokale overheden een woonwijk van minder dan 1.500 huizen niet hoeven te toetsen aan 

de normen voor luchtkwaliteit. Deze kwantitatieve vertaling naar verschillende functies is neergelegd in 

de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen'.  

   

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

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Binnen dit NSL, dat sinds 1 augustus 2009 in werking is, 

werken het Rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te 

realiseren. 

   

Besluit gevoelige bestemmingen 

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

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

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

consequenties voor de ruimtelijke ordening.  

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

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

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

weerszijden van rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen (gemeten vanaf de rand van de weg) 

mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een gevoelige bestemming niet toenemen als overschrijding 

van de grenswaarden voor PM10 of NO2 dreigt/plaatsvindt.  

     

In het kader van het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing moeten er twee aspecten in beeld 

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

worden of het plan de luchtkwaliteit ‘niet in betekenende mate’ verslechtert. Indien het plan wel ‘in 

betekenende mate’ bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit, is het van belang om te toetsen of 

de grenswaarden niet overschreden worden. Indien geen overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt, 

kan het plan alsnog gerealiseerd worden.  

   

Planspecifiek  

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

worden als een NIBM-project; de ontwikkeling heeft niet in betekenende mate invloed op de luchtkwaliteit 
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ter plaatse. Aan de andere kant is in dit geval geen sprake van de realisatie van een gevoelige 

bestemming. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is desalniettemin met behulp van de 

monitoringstool van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Monitoringstool 2015_peiljaar 2015) 

gekeken of de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied voldoet aan de gestelde normen. In de 

monitoringstool zijn de concentraties langs de Leidsedreef zelf niet in beeld gebracht. Voor de beoordeling 

is daarom gebruik gemaakt van de concentraties langs overige drukkere wegen in de omgeving (Oude 

Spoorbaan, Engelendaal, Rietschans).  

   

De grenswaarde concentratie voor NO2 bedraagt 40 µg/m³. Uit de monitoringstool blijkt dat de hoogste 

jaargemiddelde concentratie voor NO2 in de omgeving van het plangebied minder dan 27 µg/m³ 

bedraagt. De grenswaarde concentratie voor PM10 bedraagt 40 µg/m³. Uit de monitoringstool blijkt dat de 

hoogste jaargemiddelde concentratie voor PM10 in de omgeving van het plangebied minder dan 23 µg/m³ 

bedraagt. De concentraties voor beide stoffen liggen dus ver beneden de grenswaarde.  

    

In onderstaande figuren worden de resultaten hiervan weergegeven voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof 

(PM10).  

     
Luchtkwaliteit omgeving plangebied, resultaten NSL-monitoringstool 2015 voor NO2 
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Luchtkwaliteit omgeving plangebied, resultaten NSL-monitoringstool 2015 voor PM10 

    

De Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

Vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit kan worden gesteld dat er sprake is van een goede ruimtelijke 

ordening.           

5.2.4 Bedrijven en milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden beoordeeld of bedrijven in de omgeving 

worden belemmerd door de ontwikkeling en of ter plaatse van gevoelige functies, zoals woningen, sprake 

is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

   

Voor de beoordeling hebben wij gebruik gemaakt van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (VNG, 

editie 2009). Per milieucategorie geldt een minimaal gewenste afstand, de richtafstand. Deze 

richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere 

milieubelastende functies) toelaat en anderzijds als uiterste situering van de gevel van een woning die 

volgens het bestemmingsplan of via vergunning vrij bouwen mogelijk is. De in de handreiking opgenomen 

afstanden indicatief en kunnen per gebiedstype, waarin de ontwikkeling zal plaatsvinden, verschillen. 

Hierbij is het uitgangspunt dat deze afstanden gemotiveerd worden toegepast. 
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Milieucategorie Richtafstand woonomgeving in 

meters 

Richtafstand 

gemengd 

gebied in 

meters 

1 10 0 

2 30 10 

3.1 50 30 

3.2 100 50 

4.1 200 100 

   

Planspecifiek 

De omgeving van de planlocatie kan worden aangemerkt als een gemengd gebied. 

   

Uit het bedrijfsinformatiesysteem van de Omgevingsdienst blijkt dat in de directe omgeving van de 

planlocatie de volgende bedrijven gevestigd zijn.   

 

Bedrijf/Activiteit Adres SBI-

2008 

Milieucategorie Minimale 

gewenste 

afstand 

Huidige 

afstand tot 

het 

plangebied 

(circa) 

Teco tube 

(metaalbewerking) 

Rietschans 

69  

251 

331  

3.1 30 100 

All Safe opslag Rietschans 

68 

  1 0 60 

Svala autobedrijf Rietschans 

70 

451 

452 

453 

2 10  120 

Grafische 

Productie Buro 

Rietschans 

71 

18129 2 10 150 

Kantoor Rietschans 

72a 

941 

942 

1 0 170 

Auto techno 

center 

Zijldijk 23 451 

452 

453 

2 10 200 

Drukkerij 

(voorheen) 

Rutgers 

Zijldijk 25 18129 2 10 80 

LOI opleidingen Leidsedreef 

2 

941 

942 

1 0 10 

   

Uit de tabel blijkt dat het plan voldoet aan de richtafstanden. In de omgeving gelegen bedrijven worden 

door het plan niet belemmerd in hun bedrijfsvoering. 

   

Er zijn geen belemmeringen voor het plan.            

5.2.5 Externe veiligheid 

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

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

meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten kunnen 

een beperking opleggen aan de omgeving. Door voldoende afstand tot de risicovolle activiteiten aan te 

houden kan voldaan worden aan de normen. Aan de andere kant is de ruimte schaars en het rijksbeleid 

erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid en het externe 

veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd. De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op 

de volgende risico’s: 
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 risicovolle (Bevi-)inrichtingen;  

 vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;  

 vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor. 

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

kwetsbaar en plaatsgebonden risico en groepsrisico.  

   

Kwetsbaar en beperkt kwetsbaar 

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

dagverblijven en grote kantoorgebouwen (>1.500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine 

kantoren, winkels en horeca. De volledige lijst wat onder (beperkt) kwetsbaar wordt verstaan is in het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) opgenomen.  

   

Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in een contour van 10-6 als grenswaarde. Het realiseren van 

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

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

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

waarde tot de 10-5 contour.  

   

Het groepsrisico is gedefinieerd als de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 

personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 

inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het 

groepsrisico wordt niet in contouren vertaald, maar wordt weergegeven in een grafiek. In de grafiek wordt 

de groepsgrootte van aantallen slachtoffers (x-as) uitgezet tegen de cumulatieve kans dat een dergelijke 

groep slachtoffer wordt van een ongeval (y-as). Voor het groepsrisico geldt geen grenswaarde, maar een 

zogenaamde oriëntatiewaarde. Daarnaast geldt voor het groepsrisico een verantwoordingsplicht. Het 

bevoegd gezag moet aangeven welke mogelijkheden er zijn om het groepsrisico in de nabije toekomst te 

beperken, het moet aangeven op welke manier hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid zijn 

ingevuld. Het bevoegd gezag moet tevens aangeven waarom de risico's verantwoord zijn, en de 

veiligheidsregio moet in de gelegenheid zijn gesteld een brandweeradvies te geven. Hierbij geldt hoe 

hoger het groepsrisico, hoe groter het belang van een goede groepsrisicoverantwoording. 

   

Risicovolle (Bevi-)inrichtingen 

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

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

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

blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven, te beperken. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als 

groepen burgers een minimaal (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. Via een bijhorende ministeriële 

regeling (Revi) worden diverse veiligheidsafstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

gegeven. Aanvullend op het Bevi zijn in het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit (Besluit algemene 

regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle inrichtingen 

moeten worden aangehouden.  

   

Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

Met betrekking tot het beleid en de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door 

buisleidingen zijn er de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen geweest. Zo is er een nieuw Besluit 

externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en een Structuurvisie buisleidingen. Deze structuurvisie bevat een 

lange termijnvisie op het buisleidingentransport van gevaarlijke stoffen.  

   

Het Bevb en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in 

werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden 

aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Op basis van het Bevb wordt het voor 

gemeenten verplicht om bij de vaststelling van een ruimtelijk plan, op basis waarvan de aanleg van een 

buisleiding of een kwetsbaar object of een risicoverhogend object mogelijk is, de grenswaarde voor het 

plaatsgebonden risico in acht te nemen en het groepsrisico te verantwoorden. 
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Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) stelt regels aan transportroutes en de omgeving 

daarvan. Zo moet een basisveiligheidsniveau rond transportassen (plaatsgebonden risico) en een 

transparante afweging van het groepsrisico worden gewaarborgd.  

   

Als onderdeel van het Bevt is op 1 april 2015 tevens het basisnet in werking getreden. Het basisnet 

verhoogt de veiligheid van mensen die wonen of werken in de buurt van rijksinfrastructuur (auto-, spoor- 

en vaarwegen) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. In de regeling ligt vast wat de maximale 

risico’s voor omwonenden mogen zijn. Die begrenzing was er tot nu toe niet. Bovendien zorgt het basisnet 

ervoor dat gevaarlijke stoffen tussen de belangrijkste industriële locaties in Nederland en het buitenland 

vervoerd kunnen blijven worden. 

   

Indien een ruimtelijk plan betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 200 

m van een (basisnet)transportroute voor gevaarlijke stoffen, moet in de toelichting ingegaan worden op 

de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waarop het plan 

wordt vastgesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden met de personen die a) in dat gebied reeds 

aanwezig zijn, b) in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan redelijkerwijs te verwachten 

zijn en c) de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop 

dat plan betrekking heeft. 

   

Planspecifiek 

Voor de beoordeling of in de omgeving van het plangebied risicovolle inrichtingen en/of transportroutes 

gevaarlijke stoffen aanwezig zijn is de risicokaart en Basisnet geraadpleegd. De volgende afbeeldingen 

tonen uitsneden van deze kaarten: 

  

       
Uitsnede risicokaart met globale begrenzing plangebied 
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Uitsnede Basisnet met globale begrenzing plangebied     

In de directe omgeving zijn geen risicobronnen aanwezig. Het plangebied ligt niet binnen een 

plaatsgebonden risicocontour PR=10-6.  

   

Wel ligt het plangebied binnen het invloedsgebied van 2 ondergrondse hogedrukaardgasleidingen en de 

A4. Aanvullend loopt er een route voor het transport van gevaarlijke stoffen op korte afstand van het 

plangebied (Engelendaal - Rietschans). 

   

Het invloedsgebied van de A4 bedraagt 9 km. De locatie ligt op een afstand van circa 4 km en ligt 

daarmee binnen het invloedsgebied. 

   

Het invloedsgebied van de beide ondergrondse hogedrukaardgasleidingen is 140 meter. De planlocatie 

ligt op een afstand van ca. 120 meter en ligt daarmee gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van deze 

leidingen. 

Voor de hogedrukaardgasleidingen heeft de Omgevingsdienst in 2014 een risicoberekening uitgevoerd 

ten behoeve van het bestemmingsplan Driegatenbrug. De conclusie van dit rapport is dat de 

oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden; het berekende groepsrisico is kleiner dan 

0,1 * de oriëntatiewaarde.     

Beoordeeld is of dit rapport nog bruikbaar is voor dit plan. In het rapport is voor de locatie Leidsedreef 2, 

3 en 4 uitgegaan van 650 personen. Omdat het plangebied slechts voor een klein gedeelte binnen het 

invloedsgebied ligt past het plan binnen het aantal personen dat in het rapport meegenomen is. Het 

rapport uit 2014 is bruikbaar voor dit plan. 

   

De risicobronnen zullen niet leiden tot belemmeringen voor het plan. Wel moet het groepsrisico 

verantwoord worden. Bij de verantwoording kan volstaan worden met een beoordeling van de aspecten 
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hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. De verantwoording groepsrisico zal nog worden 

uitgevoerd (zie bijlagen bij toelichting bijlage 9).    

5.3 Water 

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

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

en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden. 

5.3.1 Generiek beleid 

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

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

Waterplan.  

   

Waterbeleid voor de 21e eeuw  

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

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

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

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

(drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd:  

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

vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het water tijdelijk 

geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren wordt het water 

afgevoerd.  

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

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

het zuiveren van verontreinigd water aan bod. 

Waterwet 

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

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

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

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

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

en grondwater en de juridische implementatie van Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn 

Water. Via de Waterwet gelden verschillende algemene regels. Niet alles is onder algemene regels te 

vangen en daarom is er de integrale watervergunning. In deze integrale watervergunning zijn zes 

vergunningen uit eerdere wetten (inclusief keurvergunning) opgegaan in één aparte watervergunning.   

   

Nationaal Waterplan 

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

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

een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, 

beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft 

maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige 

generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.   

5.3.2 Hoogheemraadschap van Rijnland 

Waterbeheerplan 

Op 9 december 2009 is het nieuwe waterbeheerplan (WBP) van het hoogheemraadschap van Rijnland 

vastgesteld. Voor de planperiode 2010-2015 is dit WBP van toepassing. In het plan geeft Rijnland aan 

wat haar ambities voor deze planperiode zijn en welke maatregelen in het watersysteem worden 

getroffen. Het nieuwe WBP legt meer dan voorheen accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn: 
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1. veiligheid tegen overstromingen;    

2. voldoende water;    

3. gezond water.  

Wat betreft veiligheid is het cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat 

rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water gaat 

het erom het complete watersysteem goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. 

Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend 

met klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale 

en hevigere buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelstijging. Het WBP sorteert voor op deze 

ontwikkelingen. 

   

Keur en Uitvoeringsregels 

Per 1 juli 2015 is een nieuwe Keur in werking getreden. Bij het opstellen van deze Keur heeft Rijnland 

een andere aanpak gebruikt. Er gelden minder regels voor burgers, bedrijven en Rijnland. Het aantal 

vergunningen en meldingen is ongeveer gehalveerd. Zo geeft Rijnland verantwoordelijkheid, flexibiliteit en 

vertrouwen waar dat kan, maar stelt men regels waar dat moet. Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. 

Hierin staan voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij 

water en dijken.    

De Keur en Uitvoeringsregels maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken 

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

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

 waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden);  

 watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten en beken);  

 andere waterstaatwerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). 

De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of nabij de bovengenoemde 

waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen 

uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in de Watervergunning op grond van de 

Keur. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via vergunningverlening en handhaving het 

watersysteem op orde te houden of te krijgen.  

5.3.3 Watertoets 

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

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

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

brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. In de waterparagraaf worden de watertoets en de uitkomsten 

van een eventueel overleg opgenomen.  

   

Planspecifiek  

Watercompensatie 

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

Een toename aan verharding van meer dan 500 m² dient volgens de regels van het hoogheemraadschap 

in de vorm van nieuw open water te worden gecompenseerd (15% van de toename aan verharding). Een 

toename aan verharding zorgt er namelijk voor dat het regenwater sneller op het oppervlaktewater zal 

afstromen. Het uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is dat er geen verslechtering van de huidige 

situatie mag optreden.  

   

In de huidige situatie is het plangebied volledig verhard. Met de voorgenomen ontwikkeling, op basis van 

het beschreven stedenbouwkundig model zal het oppervlakte verharding afnemen aangezien delen van 

het plangebied worden ingericht voor groen en/of water. Er is dan ook sprake van een afname van 

verharding en geen toename. Daarmee is compensatie niet aan de orde.  
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Watergangen 

De volgende afbeelding toont een fragment van de legger van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

   

 
Fragment legger hoogheemraadschap 

   

Uit voorgaande afbeelding blijkt dat rondom het plangebied primaire en overige watergangen, kernzones 

en beschermingszones van watergangen aanwezig zijn. In dergelijke zones is het verboden om zonder 

vergunning bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Hier zal rekening mee worden gehouden tijdens de 

uitvoering. 

     

Waterafvoer 

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

afgekoppeld. Het overige vuilwater wordt afgevoerd middels de riolering. 

5.4 Ecologie 

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

wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. Gebiedsbescherming 

kan volgen uit de aanwijzing van een gebied. Wat betreft soortenbescherming is de Flora- en Faunawet 

van toepassing. Hier wordt onder andere de bescherming van plant- en diersoorten geregeld. Bij 

ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de 

aanwezige natuurwaarden. Indien hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd.  

   

Gebiedsbescherming  

De Natuurbeschermingswet richt zich op de bescherming van gebieden. In de Natuurbeschermingswet 

zijn de volgende gronden aangewezen en beschermd:  
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 Natura 2000-gebieden (Habitat- en Vogelrichtlijngebieden);  

 beschermde Natuurmonumenten;  

 wetlands.  

Naast deze drie soorten gebieden is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in het kader van de 

gebiedsbescherming van belang. De EHS is een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden 

in Nederland en omvat bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische 

verbindingszones. De EHS draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse 

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

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

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

 verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden;  

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

haalbaar is.  

Soortenbescherming  

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse planten en 

dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van 

soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten 

aanzien van beschermde dier- en plantensoorten. Naast een aantal in de wet (en daarop gebaseerde 

besluiten) vermelde specifieke mogelijkheden om ontheffing te verlenen van in de wet genoemde 

verboden, geeft de wet een algemene ontheffingsbevoegdheid aan de minister van LNV (artikel 75, lid 3). 

Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve gevolgen hebben op beschermde dier- 

en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende maatregelen genomen moeten worden.  

   

Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook los van het voorliggende ruimtelijke project, 

dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten van werkzaamheden. Voor menig soort geldt 

dat indien deze zorgplicht nagekomen wordt een bepaald beoogd project uitvoerbaar is.  

   

Planspecifiek 

Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 2000, 

Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap of Ecologische 

Hoofdstructuur (NatuurNetwerk Nederland): 
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Ligging plangebied ten opzichte van Nationaal Landschap Groene Hart en Ecologische Hoofdstructuur/Natuurnetwerk Nederland 

   

De beoogde ontwikkeling betreft de sloop van scholencomplex en de ontwikkeling van woningen in een 

sterk verstedelijkte omgeving. De ruimtelijke ingrepen zijn dermate beperkt dat een negatief effect door 

externe werking op doelsoorten en instandhoudingsdoelen in de omliggende beschermde natuurgebieden 

uitgesloten is. Bovendien zijn de werkzaamheden tijdelijk van aard en treden er in de nieuwe situatie 

geen nieuwe of verhoogde permanent negatieve effecten op voor beschermde flora en fauna. 

   

Soortenbescherming 

Ten aanzien van de Flora- en faunawet kunnen voor het plangebied de volgende conclusies worden 

getrokken:   

 In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Flora- en 

faunawet voor. Het plangebied heeft, behoudens vleermuizen, aannemelijk geen essentiële betekenis 

voor zwaarder en strikt beschermde soorten (tabel 2 & 3). Op de planlocatie zijn mogelijke vaste rust- 

en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. Gedurende de ontwikkeling kan verstoring van 

vleermuizen plaatsvinden als gevolg van (onjuist toegepaste) verlichting. In de bomen/struiken op de 

daken en in de oeverzones op en langs de planlocatie kunnen broedgevallen van algemene vogels 

voorkomen.  

 De ruimtelijke ingrepen leidden, behoudens vleermuizen en broedvogels, mogelijk tot een tijdelijke 

verstoring van algemene voorkomende en licht beschermde soorten. Ten aanzien van vleermuizen 

wordt geadviseerd maatregelen te treffen en te onderzoeken of de ‘toegankelijke’ spouwruimtes 
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geïsoleerd zijn. Als uit dit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van vleermuizen niet kan worden 

uitgesloten dient een aanvullend onderzoek naar deze soorten te worden uitgevoerd. Het aanvullende 

onderzoek naar vleermuizen bestaat uit 5 veldbezoeken in de periode juni t/m september  

 Afhankelijk van de onderzoeksresultaten (bullet 2) leiden de werkzaamheden al dan niet tot 

overtreding van de Flora- en faunawet. Er behoeft vooralsnog geen ontheffing van de Flora- en 

faunawet (art. 75) aangevraagd te worden.  

 De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied, Beschermd natuurmonument, 

Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap of Ecologische Hoofdstructuur. Gezien de aard van de 

werkzaamheden is van externe werking op beschermde gebieden geen sprake. 

Naar aanleiding van de conclusies van de quickscan worden de volgende aanbevelingen gedaan:       

 Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora en fauna 

(Zorgplicht).  

 Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake deskundige.  

 Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit om 

bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te 

benutten.  

 Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te 

vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.   

 De planlocatie tijdens de werkzaamheden bij voorkeur minimaal verlichten en hierbij een 

vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (rood/groen licht, lichtbundel nederwaarts richten, 

toepassen geconvergeerde lichtbundel) en de werkzaamheden in de periode april-oktober tussen 

zonsopgang en zonsondergang uitvoeren (buiten schemerperiodes). Deze aanbeveling is afhankelijk 

van de resultaten van het nader onderzoek naar vleermuizen. 

Aanvullend onderzoek vleermuizen 

In de periode medio juni tot en met medio september 2016 is onderzoek naar de aanwezigheid van 

vleermuizen op de planlocatie Engelendaal aan de Leidsedreef 4 te Leiderdorp uitgevoerd. De rapportage 

is opgenomen als bijlagen bij toelichting bijlage 11. Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen in 

het vleermuisprotocol (NGB, 2013). Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat de te slopen bebouwing op 

de locatie geen functie heeft voor vleermuizen. Tevens maakt de planlocatie geen essentieel onderdeel 

uit van het functioneel habitat. De beoogde sloop en herontwikkeling leidt niet tot significant negatief 

effect voor vleermuizen. Wel wordt geadviseerd in het kader van de algemene Zorgplicht om 

vleermuisvriendelijke verlichting toe te passen tijdens de sloop en ontwikkeling.  

   

De daken van de school gebouwen werden tijdens de onderzoeksperiode door kleine mantelmeeuw en 

zilvermeeuw gebruikt als broedplaats. De struiken en bomen op de planlocatie zijn potentieel geschikt als 

nestlocatie voor algemene broedvogels. Ten aanzien van vogels wordt geadviseerd om maatregelen te 

treffen die voorkomen dat broedende vogels aanwezig zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 

Effectieve maatregelen zijn het opstarten van de werkzaamheden buiten het broedseizoen (medio maart 

t/m augustus), het kappen van groen buiten deze periode en het aanbrengen van vogelwerende middelen 

op de daken. Met deze maatregelen zal rekening worden gehouden tijdens de uitvoering.      

5.5 Archeologie 

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

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

archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze 

bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Monumentenwet en de Wet op Archeologie en 

Monumentenzorg. Op basis van deze wetten zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van 

werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) 

waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. In het kader van een goede ruimtelijke 
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ordening in relatie tot de Monumentenwet kan vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn zodat 

waar nodig die waarden veiliggesteld kunnen worden en/of het initiatief aangepast kan worden. 

   

Planspecifiek  

In het plangebied is volgens het gemeentelijk archeologisch beleid sprake van een hoge archeologische 

verwachting (“terrein met een hoge trefkans”). Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen 

bodemingrepen archeologisch vooronderzoek nodig is. Een archeologisch bureau- en inventariserend 

veldonderzoek is daarom uitgevoerd (zie bijlagen bij toelichting bijlage 12).  

   

Op basis van het vooronderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage verwachting heeft op de 

aanwezigheid van archeologische resten. Dit is gebaseerd op de aanwezigheid van een hoge mate van 

verstoring van de oorspronkelijke bodemopbouw in het plangebied en de oorspronkelijk lage, natte 

landschappelijke ligging. Daarmee is de kans op archeologische resten uit de periode IJzertijd-Late 

Middeleeuwen klein. 

   

Op grond hiervan zijn ten aanzien van de herontwikkeling geen aanvullende maatregelen noodzakelijk 

voor wat betreft het behoud van archeologische waarden. Wel geldt als er tijdens de 

graafwerkzaamheden toch zaken aan het licht komen, deze op grond van de Monumentenwet artikel 51 

bij de gemeente dienen te worden gemeld.   

5.6 Duurzaamheid 

In de Structuurvisie van Leiderdorp zijn de lokale- en regionale duurzaamheidsambities vastgelegd en de 

duurzame inrichting heeft daarin een belangrijke plaats gekregen. Er wordt ingezet op een duurzame, 

schone, gezonde en groene omgeving waarin het goed en veilig leven is. Om dat te bereiken moet 

duurzaamheid vanaf het begin in het duurzame gebiedsontwikkelingsproces worden meegenomen. 

   

Leiderdorp heeft hiervoor het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) vastgesteld. Er 

wordt op deze manier gewerkt aan een integrale en gebiedsgerichte aanpak voor een duurzame inrichting 

met aandacht voor een aantal duurzaamheidthema’s. Hoe duurzaamheid hierin het best tot uitdrukking 

komt, is afhankelijk van de specifieke locatie of het gebied en de omgeving daarvan.  

   

Planspecifiek 

De (her)ontwikkelingen in het gebied worden duurzaam ontwikkeld. Met hulpmiddelen als onder andere 

het RBDS is dit meetbaar. Deze is voor de planlocatie ingevuld. (zie bijlagen bij toelichting bijlage 2).  

     

De beoogde ontwikkeling betreft een oude schoollocatie welke getransformeerd wordt naar een locatie 

met een woonbestemming. Hiervoor worden niet gebruikte en leegstaande panden die niet geschikt zijn 

voor overige functies gesloopt in ruil voor de nieuwe functie van wonen. De woningen worden gebouwd 

conform de huidige wettelijke eisen. Daarmee zijn de nieuwe gebouwen heel veel duurzamer dan de 

huidige bebouwing.  

   

In het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met een duurzaam kwalitatief gebied waar meer 

groen aanwezig is dan in de huidige situatie. Dit groen betreft zowel oppervlakte privégroen al publiek 

groen. De planlocatie zal worden voorzien van duurzame energie in de vorm van stadsverwarming en 

zonnepanelen.  

   

Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen zoals bijvoorbeeld metselwerk. Tevens zal 

bouwpuin worden hergebruikt door er bijvoorbeeld bouwwegen van te maken of door afnemers die het 

puingranulaat verwerken als toeslagstof in beton. 
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5.7 Bezonning 

Voor bezonningstudies gelden geen wettelijk vastgestelde normen. Wel bestaan normen van TNO: een 

“lichte” norm, die minimaal twee uur zon per dag (niet aansluitend vereist) in de periode 19 februari tot 

en met 21 oktober voorschrijft, en een “strenge' norm, die drie uur zon per dag (niet aansluitend vereist) 

in de periode 21 januari tot en met 22 november voorschrijft. 

   

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient bij wijziging van een planologische situatie, 

bijvoorbeeld ten behoeve van nieuwbouw, in het besluit gemotiveerd te worden of de wijziging ruimtelijk 

acceptabel is. De wet gebruikt hiervoor de term goede ruimtelijke onderbouwing. Een planologisch besluit, 

zoals een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning, dient voorzien te zijn van een dergelijke 

onderbouwing. 

   

Voor zowel de toepassing als de inhoud van een bezonningstudie bestaat derhalve geen directe wettelijke 

basis. Bezonningstudies worden echter veel toegepast om inzicht te krijgen op de bezonningseffecten en 

vormen ook de basis voor planschaderisicoanalyses. 

   

Deze 'normen van TNO' zijn ook door het college van Burgemeester en wethouders op 16 maart 2015 

vastgelegd in de 'Beleidsregels voor beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan, 2013, tweede 

wijziging. Deze regels worden toegepast. Ingeval er verzoeken komen voor uitbreidingen aan woningen, 

zoals bijvoorbeeld dakopbouwen waarbij mogelijk verlies aan bezonning speelt. Voor de 

aanvaardbaarheid wordt in de meeste gevallen de lichte TNO normen worden gebruikt.   

   

Planspecifiek 

In het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de ROC locatie is een bezonningsstudie opgesteld, 

zie bijlagen bij toelichting bijlage 13 en bijlagen bij toelichting bijlage 14. Het planvoornemen is getoetst 

aan zowel de lichte en de strenge norm van TNO. Tevens is er een bezonningsfilmpje gemaakt.  

   

Door de realisatie van het plan op de ROC locatie zal, in vergelijking met de bestaande situatie, in de 

winter, lente en de herfst gedurende een korte tijd op de dag door de toren schaduwhinder ontstaan op 

een aantal bestaande woningen gelegen tegenover het plangebied. De situatie in de zomer verandert 

nagenoeg niet. 

   

Voor alle onderzochte woningen wordt voor zover als uitgezocht zowel aan de lichte als aan de zware TNO-

norm voldaan. Er is niet op woningniveau naar de bezonning op de vensterbank aan de binnenkant van 

het raam gekeken, maar naar de schaduwwerking op de gehele gevel.  

Er zal sprake zijn van enige schaduwhinder, doch voor vrijwel alle woningen is slechts sprake van 'lichte' 

hinder en daarmee feitelijk dus aanvaardbaar.    

5.8 Windhinder 

De mate van wind bepaalt mede of er sprake is van windhinder of niet. Windhinder treedt op rondom 

hoge gebouwen. Hier is sprake van verhoogde windsnelheden, die het verblijf in de directe omgeving van 

deze gebouwen onaangenaam of zelfs gevaarlijk kunnen maken. 

   

In Nederland bestaat tot op heden geen wetgeving ter voorkoming van windhinder of windgevaar. Dit 

betekent niet dat bij het opstellen van ruimtelijke plannen windhinder of windgevaar niet hoeft te worden 

meegenomen in de afwegingen. De grondslag voor de beoordeling van het aspect windhinder vindt zijn 

grondslag in de zorg voor een goede ruimtelijke ordening. Op basis hiervan is een windhinderonderzoek in 

de volgende situaties noodzakelijk: 

 gebouwen hoger dan 30 meter > windonderzoek is noodzakelijk;  

 beschut gelegen gebouwen, hoogte 15 tot 30 m > deskundige beoordeelt of windonderzoek 

noodzakelijk is;  
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 onbeschut gelegen gebouwen, hoogte tot 30 m > deskundige beoordeelt of windonderzoek 

noodzakelijk is. 

Planspecifiek 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing maakt bebouwing mogelijk tot een hoogte van 72 meter. In het 

kader van deze ontwikkeling is derhalve een indicatieve windstudie uitgevoerd, zie bijlagen bij toelichting 

bijlage 15. Uit de resultaten van het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden:  

 Ruim 50% van de tijd komt de wind uit de richtingen tussen Zuid en West (deze richtingen 

inbegrepen). Ook komen de hoogste windsnelheden bij deze windrichtingen voor. De overheersende 

windrichting is Zuid-Zuidwest tot West-Zuidwest. Deze windrichting staat pal op de brede zijde van de 

woontoren.  

 De directe lintbebouwing aan de overzijde van het kruispunt (Zijlstroom en aan de Touwslager) bevindt 

zich op circa 125 m afstand. Bij deze afstand wordt geconcludeerd dat de invloed van de woontoren 

merkbaar is maar wel beperkt blijft. Daar komt bij dat de terrassen van de woningen aan de 

achterzijde zijn gelegen. Het windcomfort in de tuinen en op de terrassen zal ten tijde van het gebruik 

bij matige tot krachtige wind nauwelijks negatief beïnvloed worden.  

 Binnen het lijwervelgebied van de woontoren bevindt zich een fietspad. Fietsers zullen windhinder 

ondervinden kunnen ondervinden vanwege de toename van de windsnelheid en door de toename van 

de vlagerigheid van de wind. Hiervoor wordt een nader windhinderonderzoek uitgevoerd. Als 

oplossingsrichting wordt gedacht aan een bomenrij langs het fietspad met daartussen 2 m hoge 

groenblijvende struiken.  

 Ook het entreegebied van de woontoren en de naastgelegen entreegebieden zijn kritisch. Als 

oplossingsrichtingen wordt gedacht aan het maken van een luifel boven de entree en/of een nis in de 

gevel. Deze zijn reeds voorzien in het plan.   

 Het binnenterrein bij de woontoren / appartementen woonstraat zal mogelijk geen prettig windklimaat 

krijgen door de wervelingen die daar kunnen gaan plaatsvinden.  

 Voor de genoemde aspecten zal nader onderzoek worden uitgevoerd op basis waarvan passende 

maatregelen worden getroffen om een beter windklimaat te realiseren. 

5.9 Parkeren 

Parkeren 

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van 181 woningen. In de volgende tabel is, aan de 

hand van de normen uit het 'Parkeerbeleidsplan Leiderdorp (2016)' (zie toelichting paragraaf 3.3.8), het 

benodigde aantal parkeerplaatsen weergegeven:  

       

  Aantal woningen Bandbreedte 

parkeernorm 

(aantal 

parkeerplaatsen 

inclusief 0,2 pp 

reservering per 

woning) 

Benodigd aantal 

parkeerplaatsen 

(pp) 

Sociale huur  

(betaalbaar en 

middeldure klasse) 

35 1,2 pp / woning 42 

Goedkoop 104 1,4 pp / woning 145,6 

Middelduur 42 1,6 pp / woning 67,2 

Totaal 181   254,8 (255) 

Parkeerbalans   

Op basis van het aantal te realiseren woningen zijn 255 parkeerplekken noodzakelijk binnen het 

plangebied. In de bestaande situatie zijn reeds 42 parkeerplekken aanwezig die worden gehandhaafd. Dit 

betekent dat 213 nieuwe plekken moeten worden gerealiseerd. In het plangebied zijn in totaal 255 
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parkeerplekken aanwezig (zie toelichting paragraaf 4.6). Hiermee wordt voldaan aan de gemeentelijke 

parkeernormen.  

   

Vanwege mogelijke verbetering van de kwaliteit van (de woningen aan ) het plantsoen wordt waarschijnlijk 

gebruik gemaakt van de optie om een deel van de toekomst reserve parkeerplaatsen nog niet aan te 

leggen. De gemeente krijgt daarbij een vergoeding voor de mogelijkerwijs te zijner tijd indien nodig alsnog 

aan te leggen parkeerplaatsen. 

      

Fietsparkeren 

Voor de norm fietsparkeervoorzieningen voor bezoekers zijn de normen van CROW (ASVVV 2012) 

gehanteerd. De norm kent een bandbreedte van 0,5-1,0 per woning. In onderhavig plan is de norm 

van 0,5 toegepast (91 plekken. Deze fietsstallingen worden in de openbare ruimte gerealiseerd binnen de 

plangrenzen. Er is gekozen voor een norm van 0,45 omdat voor de torenappartementen wordt voorzien in 

een collectieve fietsenstalling waar circa 140 fietsen gestald kunnen worden.  

     

Feitelijk worden er dus in totaal circa 231 fiets parkeerplaatsen gerealiseerd, waarmee het plan ruim 

voldoet aan de maximale norm vanuit CROW.  

     



57 

 

6 Uitvoerbaarheid 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een plan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, onderzoek 

plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij vaststelling van 

een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker 

te stellen. Op basis van ‘afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de 

gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het plan echter besluiten geen exploitatieplan vast te 

stellen indien: 

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

anderszins verzekerd is;  

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

onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is;  

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

onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 

Planspecifiek 

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

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

gefinancierd uit middelen van de initiatiefnemer. Tussen initiatiefnemer en gemeente Leiderdorp wordt 

een anterieure overeenkomst gesloten. Het opstellen van een exploitatieplan is daarmee niet meer aan 

de orde. 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De omgevingsvergunning zal conform de wettelijke vereisten kenbaar worden gemaakt. 

   

Voor de voorliggende ontwikkeling wordt de navolgende procedure gevolgd: Aanvraagprocedure conform 

afdeling 3.4 Awb. De aanvraag omgevingsvergunning wordt ter inzage gelegd. Hierop vooruitlopend wordt 

de concept aanvraag in het kader van wettelijk vooroverleg naar de verschillende overlegpartners 

gestuurd. 

   

In augustus 2016 is er door initiatiefnemer een inloopbijeenkomst georganiseerd waarvoor ruim 500 

omwonenden zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zijn onder andere reacties zijn ontvangen 

betreffende de hoogte van de toren en mogelijk schaduwwerking. Met direct omwonenden aan noord en 

oostzijde van het plan is apart overleg geweest om de zonnediagrammen die tot op het kwartier 

nauwkeurig de bezonning/ schaduw weergeven toe te lichten, mede in relatie tot de normstelling van TNO 

op dit gebied. 
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Voetnoten 

 

1 Deze maximale hoogte van 75 m is vastgesteld op basis van een (unaniem) aangenomen motie. Omdat 

de ROC locatie tamelijk los staat en afgezonderd is van andere bebouwing in Leiderdorp, wilde de raad 

'ruimte geven om een markant complex te ontwikkelen met een groot aantal woningen'.  
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BIJLAGE I: AMBITIETABEL DUURZAME STEDENBOUW EN DUURZAAM BOUWEN EN CHECKLIST GEBIEDSONTWIKKELING 

 

                       

Thema 
 
deelaspect 

✓  
BASISAMBITIE 

✓                                                                       
EXTRA AMBITIE 

                                                                                                                                                                       
  

Inrichting gebied: DUURZAME STEDENBOUW (> 10 WONINGEN OF 5.000 M2 bvo) 
Leefkwaliteit 
en 
gezondheid 

lucht  ✓ 
 
nvt 
 

 

✓ 

 

 

✓

● gevoelige bestemmingen en woningen op meer dan 100 meter van een 
snelweg 

Het plangebied ligt verder dan 100m van de snelweg. 
● GGD–advies vragen bij bouw gevoelige bestemmingen of woningen bij hoge 

concentraties (> 30 ug/m3NO2) 
● Inlaat mechanische ventilatie niet aan wegkant bij drukke wegen  

Alle woningen zijn voorzien van balansventilatie. Verse lucht wordt via de 
installatie op het dak de woningen ingeblazen, zodat er geen inlaat vanaf de 
wegkant nodig is. 

● Mogelijkheid om te ventileren aan verkeersluwe zijde   
Alle woningen hebben de mogelijkheid om een raam open te zetten aan de 
verkeersluwe zijde om te ventileren. 

 

✓ 
 
 
 
nvt 
 
x 

● gevoelige bestemmingen en woningen op meer dan 300 meter van een 
snelweg,  
Het plangebied ligt verder dan 300 meter van de A4, de meest naburige 
snelweg. 

● GGD advies vragen bij bouw gevoelige bestemmingen en woningen binnen 
300 m van snelweg 

● geen gevoelige bestemmingen of woningen direct langs een drukke weg 
(>10.000 mvt/etm) 
Oude Spoorbaan heeft een hogere verkeersintensiteit. 

 

geluid  ✓ 
 

 
✓ 
 
 
 
+/- 
 
 
 

✓ 
 
+/- 
 
 
 

● ‘stil’ gebied in nieuwbouwwijk (min. 10 dB stiller dan omgeving) 
Geluid op eerstelijns bebouwing op plekken tussen 58 en 60dB. Daarachter 
is geluidsniveau op plekken lager dan 48dB, hiermee wordt voldaan aan eis. 

● Gebruik gebouwen voor afscherming van geluid  
Door het realiseren van de (toren)appartementen, ontstaat er aan de 
achterzijde van deze gebouwde volumes een geluidluwe zijde.  

 
Regionaal hogere waardenbeleid geluid toepassen met boven 53 dB:  
● max. 58 dB door wegverkeer  bij woningbouw 

Op plekken is de geluidsbelasting hoger dan 58dB (60 dB), maar er wordt 
nog onderzocht of deze belasting met bronmaatregelen en/of 
overdrachtsmaatregelen kunnen worden gereduceerd.  

● min. één geluidsluwe gevel en geluidsluwe buitenruimte 

Alle woningen beschikken over minimaal één geluidluw geveldeel 
● slaapkamers niet aan geluidbelaste zijde van woning 

Vooral de toren is geluidbelast. Per verdieping is er één appartement dat 
geen slaapkamers heeft aan een geluidluwe zijde. Dit is vanwege de 
oriëntatie van de toren niet anders op te lossen. Dit betreft 12% van het 

X 
 
+/- 
 

✓ 
 

 

● verbetering geluidsisolatie voor zowel lucht- als contactgeluid tussen 
woningen met minimaal 10 dB 

● woning voldoet aan geluidklasse ‘2’ volgens NEN 1070  
Dit geldt voor contactgeluid door toepassing van zwevende dekvloeren  

● hogere ambities voor andere leefkwaliteiten bij geluidbelasting boven 
voorkeursgrenswaarde (extra groen, speelvoorzieningen e.d.) 
Het plangebied is voorzien van veel groen. Hier kunnen speelvoorzieningen 
worden gerealiseerd. 

● creëer een stil gebied beneden voorkeurswaarde Wet geluidhinder     

 



 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 

totaal aantal woningen. 
Ook op de koppen van de gebouwen aan de woonstraat en het plantsoen 
treedt relatief hoge geluidsbelasting op. Middels schermen aan gebouwen 
en op balkons zullen maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen dat 
er een geluidsluwe zijde gecreëerd kan worden voor slaapkamers.  
Daarnaast worden bron- en overdrachtsmaatregelen onderzocht.  

● akoestische compensatie (bijv. extra geluidsisolatie tussen woningen) 
De woningen worden voorzien van zwevende dekvloeren, dit geeft een 
betere geluidsisolatie voor contactgeluid. Indien nodig zal ook triple glas 
worden toegepast. 

Water 
 

 

 

Water- 
kwantiteit 

 
✓ 
✓ 
✓ 

Eisen Hoogheemraadschap Rijnland toepassen: 
● Bij toename verharding deze voor 15% compenseren met oppervlaktewater   
● Demping van oppervlaktewater volledig compenseren 

● Geen negatieve effecten op de waterveiligheid  
 
Het huidige plangebied is geheel verhard. Met de ontwikkeling van het plan 
Engelendaal wordt het verhard oppervlakte verminderd in het gebied door 
toevoeging van groen. Het bestaande water wordt gehandhaafd. 

x 
nvt 
x 

 

x 

x 

● extra oppervlaktewater (waterberging) aanleggen 

● watersysteem inrichten volgens het klimaatscenario GW 2100 

● Halfopen bestrating toepassen 

Bestrating cf. eisen uit Technisch Handboek gemeente Leiderdorp 

● vegetatiedaken 

● hergebruik (afval) waterstromen  
 

Het dakoppervlak van de woningen wordt gebruikt voor het plaatsen van PV 
panelen. Er is geen ruimte in het plangebied over voor het toevoegen van extra 
oppervlaktewater, wel voor groen. 

water- 
kwaliteit 
 

✓ 
 

 
 

✓ 

 

 

✓ 
 

✓ 
 

● gebruik van duurzame materialen en geen zink, lood, koper of PAK’s- 
houdende bouwmaterialen toepassen 

In principe zullen er zo weinig mogelijk niet-duurzame materialen worden 
toegepast, dus geen zink/koper/lood. Alleen indien technisch nite anders 
oplosbaar, dan zullen deze materialen worden toegepast (bv. in installaties) 

● bij voorkeur scheiden hemelwater en afvalwater 
Afvalwater en hemelwater worden gescheiden aangeboden, cf. eisen uit 
Technisch handboek 

● toepassen van natuurvriendelijke oevers 

Zie toelichting hiernaast. 
● voorkeursvolgorde riolering en afkoppelen toepassen (nadruk op 

voorkomen ontstaan afvalwater) 

 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
 

● peilfluctuatie met in-/ uitlaat 
● 50% van alle oevers natuurvriendelijk inrichten 

● doorkoppelen van watersystemen in het plangebied 

● helder, schoon water dat voldoet aan Bkmw-normen  
 
Niet van toepassing, er worden geen veranderingen aangebracht in/aan het 
water als gevolg van de planontwikkeling. Alle oevers in het plangebied zijn en 
blijven ingericht als ‘zachte’ oevers. Het water staat in verbinding met de 
omgeving. 

Bodem  Sanering en 
beheer 

✓ 
 
 

+/- 
 

 

● stand still-beginsel toepassen: toename van bodemvervuiling of risico’s 
voorkomen 

Er is (lichte) verontreiniging aangetroffen, dit zal worden gesaneerd. 
● gesloten grondbalans binnen het plangebied  

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een gesloten grondbalans. Per 
saldo zal er naar verwachting echter grond moeten worden afgevoerd 
(ontgraven funderingen). 

✓ 
 

✓ 
 

 

 

nvt 

● ‘step-forward’ beginsel toepassen: bodemvervuiling of risico’s verminderen 

Zie toelichting hiernaast   
● duurzaam saneren op de locatie: streven naar bodemgeschiktheid voor 

meerdere functies   
De grond zal gesaneerd worden op mogelijke vervuiling, zodat de meest 
gevoelige bestemming “wonen” mogelijk is. 

● combinatie saneren grondwater/WKO  



 

nvt 
● verspreiding van verontreiniging in grondwater voorkomen   n.v.t. 

 
Energie 
 

 

 

Energie- 
prestatie 
locatie  

✓ 
 

● CO2 reductie van 25% t.o.v. wettelijke EPC-eis bij meer dan 100 woningen 
of 10.000 m2 BVO   

 

Conform het huidige bouwbesluit voldoen de woningen aan de EPC-norm van 

0,4. Dit betekent dat er o.a. wordt uitgegaan van hoge RC-waarden.  Hierdoor 

wordt de energievraag geminimaliseerd. Daarnaast word ter gebruik gemaakt 

van energiezuinige installaties en worden er zonnepanelen aangebracht.  

Ten tijde van het opstellen van deze duurzaamheidstabel was een EPC norm van 
0,6 vereist. Inmiddels is deze norm verlaagd naar 0,4; een reductie van 33%. In 
dat opzicht wordt voldaan aan de beoogde taakstelling van 25%. 

x ● CO2 reductie van meer dan 50% t.o.v. wettelijke EPC-eis bij meer dan 100 
woningen of 10.000 m2 BVO    

 duurzame 
energie 
opwekking 

✓ 
 
 

 

 

 

+/- 

● ≥ 5% van het primaire energieverbruik binnen het projectgebied duurzaam 
opwekken.  
Alle woningen en appartement in het plangebied hebben platte daken, 
waardoor het mogelijk is om de PV panelen op zo’n manier te plaatsen dat 
het meeste rendement wordt behaald. Naast het opwekken van energie 
door middel van PV panelen, wordt er ook aangesloten op 
stadsverwarming. Naar verwachting voldoen we hiermee aan de 5% eis. 

● verkaveling met 70% van de woningen gunstig op de zon georiënteerd  
Verkaveling vloeit voort uit wens van gemeente om op de kruising van de 
Oude Spoorbaan en de Engelendaal een hoogteaccent te maken. 
Daarachter worden appartementen gerealiseerd waarbij met name 
rekening is gehouden met geluid.  

x 
 
x 

● ≥ 20% van het primaire energieverbruik binnen het projectgebied 
duurzaam opwekken  

● verkaveling met 100 % van de woningen gunstig op de zon georiënteerd 

Openbare 
ruimte 

materialen  ✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 

● Richtlijn GWW vaste energiemaatregelen website ODWH toepassen 

● Energiezuinige straatverlichting (minimaal energielabel C) en 
verkeersregelinstallaties  

● duurzaamheid opnemen in inrichtingsplan 

● ambities hanteren gemeentelijk LIOR of Handboek openbare ruimte 

Er zal worden voldaan aan de maatregelen zoals genoemd in het Technisch 
Handboek. 

? 
? 
? 

 

● energiezuinige straatverlichting, energielabel A  
● variabele maatregelen GWW voor 2% van de stichtingskosten  
● producten met milieukeur en vernieuwbare grondstoffen  
 
Het plan bevindt zich nog in de schetsontwerpfase. Bovenstaande 
maatregelen zullen nagestreefd worden.   

Ruimte- 
gebruik 
 

zorgvuldig 
ruimte- 
gebruik 

✓ 
 
 

✓ 

● efficiënt, meervoudig ruimtegebruik (bijv. meerlagig bouwen, gebouwd 
parkeren, waterberging onder wegen, wonen en werken, volgtijdelijk 
ruimtegebruik, daktuinen)      

● gebruik daken voor energiewinning of groene daken  
 

Het ruimtegebruik in het plangebied is zorgvuldig en efficiënt. De toren bestaat 
uit 22 lagen en iedere woonlaag bestaat uit 5 appartementen. Door een logische 
centrale ontsluiting wordt de footprint van het gebouw maximaal benut.  

nvt 
 
+/- 
 
nvt 

 

● functiecombinaties voor volgtijdelijk ruimtegebruik zoeken (overdag 
school, ’s-avonds leslokaal volwassenen e.d.) 

● Speelruimte voldoet aan de Rotterdamse speelruimtenorm voor 
speelplekken en bespeelbare stoepen 

● schoolpleinen na schooltijd openstellen als speelplek 

Het plangebied heeft een volledige woonbestemming, functiecombinaties zijn 
daarom niet aan de orde. 
Het plan voorziet in openbaar groen. Samen met de gemeente Leiderdorp zal 



De parkeervoorziening van de toren is ingepast onder een dek. De daken van de 
woningen worden voorzien van PV panelen.  

afgestemd op welke manier dit groen zal worden ingericht.  

Groen groen in de 
wijk 

✓ 
✓ 
✓ 
 

● boomnorm 0,9 boom / woning of 300 m2 bedrijfsterrein  
● groennorm 15 – 25%  projectgebied of  50 - 75 m2  / woning  
● differentiatie van groengebieden bij nieuwbouw 

 
Los van het precieze aantal bomen (dit dient nog nader bepaald te worden), 
krijgt het plan krijgt een groen karakter door inpassing van een 
plantsoen/openbaar groen. Daarnaast krijgen alle grondgebonden woningen een 
(groene) privétuin. Hiermee krijgt het plan een veel groenere uitstraling dan nu 
het geval is (schoolgebouwen en verharde buitenruimte) waarmee we invulling 
geven aan de wens om het plangebied te ‘vergroenen’. 

✓ 
x 
+/- 
x 

● toevoegen van hoogwaardig (gebruiks)groen in de bestaande wijk 

● Zicht op groen vanuit woningen 

● netwerk van groene elementen (nieuwbouw) 
● boomnorm van 0,9 boom/inwoner of werknemer 

 
Met de aanleg van het plantsoen wordt voorzien in hoogwaardig 
(gebruiks)groen. 

Gebouwen: DUURZAAM BOUWEN (ALLE NIEUWBOUW EN VERBOUW (> 50M2?) 

 woningen ✓ 

+/- 
● nieuwbouw: GPR Gebouw score minimaal 7.0 per aspect, energie minimaal 

7,5  
 

Gestreefd wordt om genoemde scores voor alle aspecten te halen. 
Aandachtspunt is een score van 7,0 op milieu. Duurzaamheidsmaatregelen zoals 
zonnepanelen (t.b.v. GPR-score van 7,5) hebben namelijk een negatief effect op 
de GPR voor milieu. Zie ook hiernaast. 

 

x 
x 
x 

● GPR score min.  8.0 per deelaspect 
● Energieneutraal of ‘passief huis’ bouwen 

● ‘Cradle to cradle’ bouwen 

 
In het ontwerpproces zullen zoveel mogelijk optimalisaties gezocht worden om 
hoger op de deelaspecten van de GPR  te scoren. Het zal echter lastig worden 
om overal minimaal een 8.0 op te scoren. Een hogere score op het onderdeel 
energie door bijvoorbeeld meer PV panelen, geeft een lagere score op milieu. 
Het optimum op alle onderdelen zal onderzocht worden. Hieronder valt ook de 
studie naar cradle to cradle mogelijkheden. Energieneutraal is niet realistisch 
voor deze ontwikkeling. 

Utiliteits- 
gebouwen 

nvt ● GPR Gebouw score minimaal 7.0 per aspect, energie minimaal 7,5  
● Gemeentelijke gebouwen: minimaal GPR Gebouw 8 gemiddeld; voor energie 

minimaal score ‘8’   

nvt 
 

● GPR score 8.0  
● Gemeentelijk vastgoed minimaal GPR 9 (vanaf 2015 energieneutraal) 
● Hergebruik restwarmte  
● Cradle to cradle bouwen  

Hergebruik ✓ ● duurzaam sloopbedrijf inschakelen +/- 
+/- 

● score van minimaal 7 (Slooptool) 
● demontabel en herbruikbaar materiaal toepassen  
 

We zijn nog niet bekend met de slooptool, maar zullen streven naar minimaal 
een 7. In het ontwerpproces zal onderzocht worden waar mogelijk 
demontabele en hernieuwbare materialen toegepast kunnen worden. 
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Inleiding

Voor u ligt het beeldkwaliteitsplan voor de Leidsedreef 4-6 te Leiderdorp, d.d. 
25 oktober 2016. De ROC locatie ligt ingeklemd tussen het water De Zijl, de 
Oude Spoorbaan en Engelendaal. Dit plan is door KAW in opdracht van Did 
Vastgoedontwikkeling en Vink Bouw opgesteld.

Het voorliggend document bevat een korte weergave van het stedenbouwkundig 
plan, voorzien van een toelichting. Hierbij is het beoogde beeld van het gebied 
beschreven en weergegeven. De daarop afgestemde opzet en beeldkwaliteit van de 
bebouwing is in woord en beeld uiteengezet.

Dit beeldkwaliteitsplan is een instrument dat de kwalitatieve uitgangspunten 
vastlegt met betrekking tot het te ontwikkelen vastgoed en de grenzen met de 
openbare ruimte. Met dit instrument kan sturing worden gegeven en de kwaliteit 
worden bewaakt. Dit beeldkwaliteitsplan zal door de welstandscommissie als  
toetsingskader gebruikt worden. Dit beeldkwaliteitsplan dient door de raad vast-
gesteld te worden.
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1. Hoofdopzet 

Leidsedreef 4-6

Op de schaal van Leiden/Leiderdorp is de beschikbare kavel onderdeel van een 
ring, die de naoorlogse uitbreiding “afzoomt”. Het centrum van Leiderdorp en van 
Leiden liggen relatief dichtbij. Het landschap is dichtbij, maar is op ooghoogte niet 
te beleven, omdat er nog net wijken uit de 70er en 80er jaren omheen liggen. Maar 
zowel de Zijl, met verbinding naar het Joppe, als ook het landschap achter de Oude 
Spoorbaan zijn vlakbij en zijn voor de locatie van toegevoegde waarde.

In de directe omgeving is veel water aanwezig, veelal in de vorm van sloten. 
Richting het zuidoosten vormt de lange lijn van het water in potentie een bijna 
monumentale, stedelijke ruimte.
Aan de zuidwestzijde  van de locatie ligt een bedrijventerrein dat door de gemeente 
(op termijn) is aangewezen voor transformatie naar wonen.

De locatie ligt op zichzelf omdat het door water, een bedrijventerrein en ringwegen 
is ingeklemd. De belangrijkste stedenbouwkundige opgave is het creëren van hoog-
waardige, stedelijke ruimten in dienst van een prettig woonmilieu. Op de locatie 
komen drie van deze plekken: De woonstraat, het plantsoen en waterwoningen. In 
totaal zullen er op de locatie 181 woningen komen verdeeld over 2 bouwvelden. De 
afwisseling van appartementen in een woontoren, een gesloten bouwblok,  
dekwoningen, hofwoningen en waterwoningen zorgen voor een aantrekkelijke  
differentiatie.

2 bouwvelden op de locatie

p.4
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Leidsedreef

Leidsedreef

Bebouwingshoogten

1. Een accent in de vorm van een toren met een hoogte van ca. 71,5m (22 
bouwlagen), geeft de plek een eigen karakter en op een grotere schaal 
maakt het Leiderdorp meer zichtbaar en herkenbaar.

2. Een appartementencomplex aan de woonstraat met een hoogte van ca. 
17m (5 bouwlagen), geeft een stedelijke aansluiting met de aangrenzende 
LOI kantoren.

3. Grondgebonden woningen van ca. 10m (3 bouwlagen), die qua schaal past 
bij die van de nieuwe en bestaande woonbuurten ten noorden van de Oude 
Spoorbaan / Willem de Zwijgerlaan en ten oosten van Engelendaal. 

Doorsnede langs Leidsedreef 

Vogelvlucht bebouwingsplan

Overzicht bouwlagen

Hoofdopzet beeldkwaliteit

De locatie ligt zoals eerder beschreven dichtbij het centrum van Leiderdorp en het 
centrum van Leiden. Door de inklemming tussen de ringwegen, water en  
bedrijventerrein vormt de locatie een opzichzelf staande eenheid. Die eenheid 
wordt met de beeldkwaliteit benadrukt door de diverse woningtypologieën in één 
samenhangende architectuurstijl te ontwerpen: één familie. De stijl is een stedelijke 
stijl met relatief hoge bebouwingen met platte daken en een hoofdzakelijk stenen 
karakter. Een ritmiek en geleding van de gevels door oa. maatvoeringen van  
kozijnopeningen en materialisering vormen de bindende elementen. Veel aandacht 
gaat uit naar de aansluitingen van de woningen en woongebouwen op de openbare 
ruimte. Deze zijn altijd vormgegeven en dragen bij aan de kwaliteit van de openbare 
ruimten.

p.5
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2. Typologie 

Ruimtelijk ontwerp vanuit doelgroepen

Zoals hiervoor omschreven is in de stedenbouwkundige opzet een drietal stedelijke 
ruimten ontworpen, die het gebied identiteit en karakter geven. Hierbij is in de 
organisatie en structuur uitgegaan van de basisbehoeften van de doelgroepen: 
vitale senioren, starters en jonge gezinnen. Dit vertaalt zich naar een heldere, 
eenduidige opzet en adressering, kwalitatief hoogwaardige buitenruimtes met 
goede afmetingen, en stedelijke ruimtes, die duidelijk bij de omliggende bebouwing 
horen. Dit draagt bij aan een langdurig, positieve bewoning van dit gebied.

De drie stedelijke ruimten

waterwoninigen het plantsoen de woonstraat

p.6
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Wonen aan de woonstraat

De aansluiting naar de LOI komt in de vorm van een woonstraat met duidelijke 
adressen. Tegelijkertijd ontstaat hier enige afstand voor de positionering van 
buitenruimtes en balkons, georiënteerd op het westen.

In het ruimteontwerp spelen de volgende aspecten een rol:
- 2e t/m 4e verdiepingen in een andere geleding,
- woningen op begane grond met eigen adres,
- veranda met hoofdentree als buitenruimte voor woningen op de begane grond,
- mee ontworpen erfafscheiding  tussen openbaar/privé,
- groene voorzieningen bij parkeerplekken (bomen, haag, etc.).

Woonstraat met afwisselend groen en parkeren  |  Rotterdam Terras en entree gecombineerd | Heren 5, Zaanstad Mee ontworpen erfafscheiding | MLA, Londen Situatie

Schematische doorsnede appartementen

p.7
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Wonen aan het plantsoen

Het Plantsoen vormt de groene drager van het plan. De dekwoningen en de  
grongebonden woningen die hier gesitueerd zijn maken maximaal gebruik van deze  
kwaliteit.
In het ruimteontwerp spelen de volgende aspecten een rol:
-de entrees van deze woningen bevinden zich aan het plantsoen,
-de dekwoningen aan het plantsoen hebben hun buitenruimte gesitueerd aan deze 
groene strook. Er wordt gewoond op de 1e verdieping, op de begane grond is een 
verblijfsruimte,
-hekwerken, privacyschermen en erfafscheidingen zijn geïntegreerd vormgegeven 
en maken een logisch onderdeel uit van het geheel,
- mee ontworpen erfafscheidingen aan het openbaar gebied.

Situatie

Schematische doorsnede eengezinswoningen Schematische doorsnede dekwoningen

Plantsoen als groene drager met de uitstraling van een laan Terrassen op de verdieping | De Nijl, Groningen Overgangen tussen openbaar en privé, gemarkeerd 
door bestrating of bebouwing

p.8
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Wonen aan het water

Door het water aan de zuidwest zijde ontstaat een bijzondere ruimte. Hier doet zich 
de kans voor om een bijzonder woonmilieu, met wonen aan het water te realiseren. 
In het ruimteontwerp spelen de volgende aspecten een rol:
-de woningen hebben hun buitenberging aan de straatzijde. Hierdoor is er geen 
achterpad nodig,
-de achtertuinen liggen direct aan het water,
-de erfafscheidingen aan het openbaar gebied op beide koppen van dit blok vormen 
een geleidelijke groene overgang tussen openbaar en privé.

Situatie

Schematische doorsnede waterwoningen

Overgang van tuin naar water Erfafscheidingen kunnen bijdragen bij aan een collectief woonmilieu | KAW, Rijtdijk

p.9
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3. Architectonische uitwerking 

In de architectuurtaal speelt baksteen een belangrijke rol. Om de bebouwing luchtig 
te houden is een lichte kleurstelling met beige of zandkleurige tinten van belang. 
Kozijnen kunnen in een donkerdere kleur voorkomen, maar vallen qua kleurtoon 
altijd binnen de reeks (dus geen afwijkende kleuren). Op deze manier komt er een 
rustige overgang tot stand tussen de relatief neutrale kantoor- en bedrijfsgebouwen 
aan de ene kant en de woonwijk aan de andere kant. Naast baksteen zijn alleen 
duurzame / weerbare materialen toegestaan. Te denken valt aan beton, glas, tegels, 
metaalplaat, natuursteen en staal.

De omgeving is te fragmentarisch om op de locatie met deelplannen te werken, die 
qua karakter ver van elkaar af liggen. Het is juist de kunst om met de laag- en hoog-
bouw een compositie te ontwikkelen, die op de hoek van de twee grote stedelijke 
ruimten (Oude Spoorbaan en Engelendaal) in zijn geheel werkt. Het hele plan dient 
daarom in een samenhangende materialisering, kleurstelling en detaillering  
uitgevoerd te worden.

Aandacht naar ritmiek van de gevel in combinatie met buitenruimtes | KAW, Den Bosch

Stedelijk wonen met diverse woonvormen binnen dezelfde architectuurtaal Hoekverdraaing als ontwerpthema | Londen

Architectuur draagt bij aan een duurzaam en aangenaam woonmilieu | Korth Tielens, Utrecht Lichte kleurstelling in de materialisering

p.10
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De toren

- klassieke gevelopbouw: 
•	 de plint met hoge entree

•	 repeterend middenstuk met subtiele verschillen op detail niveau (onderste deel 
middenstuk sluit aan bij laagbouw)  

•	 kroon - drie topverdiepingen 

- 2-delig volume in de vorm van een hoog deel van 22 verdiepingen en lager deel 
van 19 verdiepingen. Deze 2 volumes zijn zichtbaar familie van elkaar, maar bezitten 
subtiele verschillen, bijvoorbeeld een sterke horizontale en verticale geleding,

- gevelcompositie: hoogte verdeling van ‘stevig naar luchtig’ door de inzet van 
bijvoorbeeld hoge, lage en geen borstweringen. Door een wisseling naar boven toe 
tussen banden en penanten, krijgt de toren in de hoogte een oplopende verticale en 
ranke uitstraling.Massastudie vanuit zuidelijke richting

Hoge banden voor een horizontale geleding | Kollhoff, Berlijn Banden gaan voor penanten | DAT, Tilburg Penanten gaan voor de banden | biq, Nijmegen Voorbeeld verdeling gevelcompositie "van stevig naar luchtig"

Massastudie vanuit oostelijke richting Massastudie vanuit noordelijke richting

p.11
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Appartementencomplex woonstraat

-verfijning van het bouwvolume door een horizontale gelding bijvoorbeeld in de 
vorm van een setback en een verticale geleding in de vorm van parcellering,
-woonprogramma op begane grond,
-hoofdentree op de hoek van het complex als verbijzondering van het geheel.

Horizontale en verticale geleding | Korth Tielens, Amsterdam Verfijning in gelaagdheid blokopbouw | winhov, UitrechtHoofdentree als verbijzondering op het complex en in de openbare 
ruimte | Morris Duggan, Londen

p.12
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Hofwoningen en waterwoningen

-woningen in een blok parcelleren in een schakeling van 1 of 2,
-waar mogelijk hoeken verbijzonderen,
-woningentrees aanzetten.

Verbijzondering op hoeken | biq, Den Haag terrassen aan een park | Rotterdam

Stedelijk uitstraling door materiaalgebruik en gevelcompositie| MLA, Londen Parcellering door woningen te spiegelen | Geurts & Schulze Rotterdam

Dekwoningen

-woningen in een blok parcelleren in een schakeling van 1,
-terrassen, erfafscheidingen, privacy schermen en hekwerken zijn mee ontworpen 
en vormen een logisch onderdeel van de architectuur.

p.13
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5. Openbare ruimten  

De openbare ruimte vormt een belangrijke drager van de samenhang en het  
kwaliteitsniveau het plangebied. Binnen het plangebied zijn twee sferen te  
onderscheiden: de woonstraat en het plantsoen. Deze twee sferen kennen hun  
eigen materialen en details.

Het technisch handboek van de gemeente Leiderdorp vormt de basis voor de  
inrichting van de openbare ruimte.

De woonstraat
Deze ruimte is bestraat al ware het een plein. Stoep, weg en parkeervak lopen in 
elkaar over. Hierdoor krijgt het autoverkeer een ondergeschikte rol. De strook met 
dwarsparkeren wordt om de 5 plekken voorzien van een boomvak.

Het plantsoen
Deze ruimte is het groene hart van het plan en loopt helemaal door van noord naar 
zuid en eindigt in het water. De groene loper biedt ruimte aan grote bomen en  
mogelijk speelvoorzieningen. De openbare ruimte heeft een duidelijke  
verblijfskwaliteit.

plantsoen: beplanting in de vorm van gras en bomen | Wurck, Rotterdam

woonstraat: bestrating van weg, stoep en parkeren zijn nagenoeg gelijk | Westervoort woonstraat: parkeervakken en groenvakken wisselen elkaar af | Tilburg

plantsoen: groene ruimte met speeltoestellen | Tilburg

p.14
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6. Welstandnota Leiderdorp 

De huidige welstandnota geeft voor deze locatie aan dat er welstandsvrij bouwen 
van kracht is, hetgeen ook dit beeldkwaliteitplan nodig maakt. Om toch een 
vergelijk te kunnen maken met de nota uit 2010 is deze hieronder weergegeven.

Gebied Hoogbouwzone Engelendaal (L15).

Ligging
• per erf of kavel is er één hoofdmassa
• de rooilijnen van de hoofdmassa’s verspringen ten opzichte van elkaar
• (hoofd)gebouwen oriënteren op de belangrijkste openbare ruimte
• opslag vindt bij voorkeur uit het zicht plaats

Massa
• gebouwen zijn in het algemeen geclusterd
• recentere bebouwing is representatief.
• gebouwen zijn eenvoudig van opbouw
• gebouwen hebben een onderbouw van vijf of meerdere lagen zonder kap
• uitbreidingen vormgeven als toegevoegd ondergeschikt element of opnemen in de 
hoofdmassa en per complex gelijk uitvoeren
• bijgebouwen hebben een eenvoudige vorm

Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking en detaillering zijn gevarieerd en sober en bij 
nieuwe gebouwen zorgvuldig
• accenten en geledingen ten behoeve van het onderscheiden van functies zijn 
wenselijk
• de onderste gebouwlaag waar mogelijk transparant vormgeven in relatie met de 
openbare ruimte met een nadruk op entreepartijen en vergelijkbare functies (zo 
min mogelijk gesloten gevels aan het maaiveld)
• elementen zoals deuren en ramen logisch in de gevel plaatsen
• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het hoofdvolume, 
het cluster of het complex

Materialen en kleuren
• materialen en kleuren zijn ingetogen en per complex in samenhang en bij nieuwe 
gebouwen modern en duurzaam
• gevels bestaan bij voorkeur uit baksteen in combinatie met (glazen) puien
• kleuren zijn bij voorkeur terughoudend en in onderlinge samenhang en bij 
hoogteaccenten minder terughoudende tinten

Welstandsnota Leiderdorp 2010, pagina 12
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1 Inleiding 

 

 

In opdracht van Waterpas Civiel Adviesbureau BV heeft Hoste Milieutechniek BV een actualiserend  

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Leidsedreef 4-5 te Leiderdorp. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen eventuele verkoop van de locatie. De oppervlakte 

van de locatie bedraagt 13.500 m2. Op de locatie is nu een ROC aanwezig. Ca. 5.300 m3 is bebouwd. 

Het buitenterrein, waaronder een parkeerterrein, is veelal verhard met klinkers en tegels. 

 

Het doel van het onderzoek is het actualiseren van de bodemkwaliteit ter hoogte van een eerder 

aangetoonde  bodemverontreiniging alsmede van de algemene bodemkwaliteit op het terrein. Op 

verzoek van de opdrachtgever wordt hierbij de nadruk op de bodemkwaliteit inpandig / rondom 

bebouwing gelegd.  

 

In hoofdstuk 2 van de rapportage is de uitgangssituatie beschreven. In dit hoofdstuk wordt een korte 

toelichting gegeven op het huidige en historische gebruik van de locatie. Op basis hiervan en de locatie-

inspectie is een hypothese geformuleerd met betrekking tot de te verwachten milieuhygiënische 

bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie. 

In hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses beschreven. Tenslotte 

worden in hoofdstuk 4 de conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 
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2 Uitgangssituatie 

 

2.1 Historisch en huidig gebruik locatie 

 

Locatiegegevens:  

Adres: Leidsedreef 4-5 Leiderdorp  

Kadaster: Gemeente Leiderdorp, sectie A, 

 nummers 8660, 8661, 8662 

Postcode: 2352 BA  

Gebruik: school; gebouwen+plein 

Oppervlakte: ca. 13.500 m², waarvan circa  

 5.300 m² bebouwd is.  

X-coördinaat:   95.617 

Y-coördinaat: 464.875 
 

 

De onderzoekslocatie betreft een buiten gebruik 

zijnd schoolterrein.  

 

 

 

In 2004 zijn op de locatie een tweetal 

onderzoeken uitgevoerd: 

 Verkennend bodemonderzoek Leidsedreef 4&4a Leiderdorp, Alex Stewart Environmental 

Consultancy, rapportnummer 06703B, d.d. 9 februari 2004; 

 Verkennend bodemonderzoek Leidsedreef 5 Leiderdorp, Alex Stewart Environmental 

Consultancy, rapportnummer 142204, d.d. 17 november 2004 

 

In de genoemde onderzoeksrapportages wordt het volgende aangegeven: 

 ter plaatse van Leidsedreef 5 is de boven- en ondergrond niet verontreinigd met de onderzochte 

parameters. Het grondwater is niet tot slechts licht verontreinigd; 

 ter plaatse van Leidsedreef 4&4a is plaatselijk een sterke  olieverontreiniging aangetoond in zowel 

grond als grondwater (bij noordelijke perceelsgrens). Verder is de grond en het grondwater niet tot 

slechts licht verontreinigd; 

 Bij beide onderzoeken is inpandig geen onderzoek uitgevoerd. 

 

Bij de gemeentelijke (milieu-)archieven (bron: Mijn Leefomgeving, Omgevingsdienst West-Holland, 

zie bijlage 6) is onder andere het volgende bekend: 

 Op de locatie “Leidsedreef” is een bodemonderzoek uitgevoerd.  

Status: Mogelijk ernstig / uitvoeren aanvullend nader onderzoek (ZH054709159). 

 Buiten de onderzoekslocatie is in zuidwestelijke richting bodemonderzoek uitgevoerd bij Cieba 

BV aan de Rietschans 67. 

Status: niet ernstig / voldoende onderzocht. 
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 Verdere bodemonderzoeken in de omgeving zijn minder relevant in verband met de afstand tot de 

locatie. 

 Voor overige vermeldingen van bodemonderzoeken, bedrijfsactiviteiten zie bijlage 6. 

 

Op historische kaart uit 1970 is de locatie nog niet bebouwd en behoord deze tot een groter nog niet 

ontwikkeld gebied, in gebruik als weiland met enkele sloten. Twee van de sloten lijken over de 

onderzoekslocatie te lopen. 

Op de kaart van 1980 is ten westen van de locatie nieuwbouw aangegeven. De watergangen van de 

herontwikkeling in deze omgeving is aangegeven. 

In 1985 is de bebouwing van nummer 4-5 aangegeven. Op de kaart van 1990 is ook de bebouwing van 

nummer 4a aangegeven. 

 

Tijdens de locatie-inspectie zijn geen bodembedreigende activiteiten waargenomen en zijn geen 

verzakkingen, ophogingen, verdachte plekken, verkleuringen en brandplekken aangetroffen. Op de bodem 

zijn geen direct zichtbare mogelijk asbesthoudende materialen aangetroffen.  

 

Ten aanzien van de eerdere bodemonderzoeken en historische gegevens wordt geconcludeerd dat er 

geen significante veranderingen zijn uitgevoerd sinds 2004, die mogelijk milieuhygienische gevolgen 

hebben (gehad). 

 

 

2.2 Onderzoeksopzet 
 

In tabel 2.2.1 is de toegepaste onderzoeksopzet aangegeven. Deze is gebaseerd op de resultaten van het 

eerder onderzoek en de beschikbare historische gegevens. 

 
Tabel 2.2.1  

Deellocatie Boringen  

(m-mv) 

Peilbuizen 

(m-mv) 

Analyses grond  Analyses grondwater Strategie 

I)  Actualisatie olie- 

 verontreiniging (boring 2) 

4 x 2,0 1 x 3,0  3 x min. olie / H 

 

1 x min. olie / BTEXN eigen 

II) Actualisatie alg. bodem-

 kwaliteitLeidsedreef 4&4a  

5 x 1 

1 x 2,0 

1 x 3,0  1 x NEN / L+H 1 x NEN eigen 

III) Actualisatie alg. bodem-

 kwaliteit Leidsedreef 5 

7 x 1 

2 x 2,0 

1 x 3,0  2 x NEN / L+H 1 x NEN eigen 

L=Lutum, H=Humus 

 

De boringen (deellocaties II en III) zullen met name direct rondom bebouwing worden geplaats. In  

overleg met de opdrachtgever zijn inpandige boringen niet wenselijk / haalbaar gezien het gebruik van  

de locatie en de aanwezige betonvloeren. Drie van de geplande boringen zullen ter plaatse van de 

vermoedelijke slootdempingen geplaatst worden. 
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3 Actualiserend bodemonderzoek 

 

 

3.1 Algemeen 

 

Het veldwerk is uitgevoerd op 22 en 23 maart 2016. In totaal zijn 22 boringen verricht 

(boorpuntnummers 1 t/m 22). Het grondwater is bemonsterd op 30 maart 2016. 

Voor de boorlocaties wordt verwezen naar bijlage 2. In tabel 3.1.1. is een overzicht van de uitgevoerde 

boringen opgenomen. 

 
Tabel 3.1.1 

Deellocatie Boringen  

(m-mv) 

Peilbuizen 

(m-mv) 

I)  Actualisatie olie- 

 verontreiniging (boring 2) 

19 t/m 22 (2,0) Pb18 (2,0-3,0) 

II) Actualisatie alg. bodem-

 kwaliteitLeidsedreef 4&4a  

11, 14 t/m 17 (1,0) 

12 (2,0) 

Pb13 (2,0-3,0) 

III) Actualisatie alg. bodem-

 kwaliteit Leidsedreef 5 

2, 5 t/m 10 (1,0) 

3, 4 (2,0) 

Pb1 (2,0-3,0) 

 

Het grondwater is tijdens het plaatsen van de peilbuizen aangetroffen op circa 1,0 m-mv. De peilfilters 

zijn geplaatst van 2,0-3,0 m-mv.  

 

De boringen zijn met een Edelmanboor uitgevoerd. De opgeboorde grond is per bodemlaag of in trajecten 

van ten hoogste 0,5 meter bemonsterd. Zintuiglijk afwijkende bodemlagen zijn apart bemonsterd. De 

opgeboorde grond is lithologisch en zintuiglijk onderzocht.  
 

De veldwerkzaamheden, monstername en monsterbehandeling uitgevoerd conform de richtlijnen die 

zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000. Hoste Milieutechniek is door de KIWA gecertificeerd voor het 

verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze BRL. Een overzicht 

van de betrokken medewerkers is opgenomen in bijlage 7. 

De grond- en grondwatermonsters zijn voor chemische analyse bij Eurofins-Analytico te Barneveld 

aangeboden en conform de AS3000 accreditatie onderzocht.  

 

Hoste Milieutechniek is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat 

geen relatie zoals bedoeld in paragraaf 3.1.7. van de BRL SIKB 2000. 

 

 

3.2 Waarnemingen / monstersamenstelling en analysepakketten 

 

Tijdens het verrichten van de boringen is gebleken dat de bovengrond afwisselend bestaat uit zand en/of 

zandige klei. De ondergrond bestaat uit met name siltige klei. In de diepere ondergrond vanaf ca. 2,5 m-

mv is veen aangetroffen. 

 

 

Bovengr.tank 
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Zintuiglijk zijn plaatselijk zwakke bijmengingen met baksteen/puin aangetroffen in de ondergrond 

(boringen 3, 7). Verder zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen in de bodemopbouw. 

Op de bodem en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen (mogelijk) asbesthoudende materialen 

aangetroffen. Ter plaatse van de vermoedelijke ligging van de slootdempingen (boringen 4, 13 en 16) zijn 

geen noemenswaardige bodemvreemde waarnemingen gedaan. 

 

In tabel 3.2.1 zijn de meetgegevens van de watermonstername opgenomen. 

Hieruit blijkt dat de EC van de peilbuizen 18 en 13 relatief hoog is aangetroffen. De overige pH- en EC-

waarden niet afwijken van de van nature voorkomende waarden.   

 
Tabel 3.2.1 

 

Bemonsteringsdatum: 

Deellocatie: 

Pb18 

30-3-2016 

I 

Pb13 

30-3-2016 

II 

Pb1 

30-3-2016 

III 
    

Zuurgraad (pH)  6,5  7,7  6,7 

Electrisch geleidingsvermogen (μS/cm)  >3.999  2.754  1.704 

Grondwaterstand (m-mv)  0,45  0,60  0,35 

Troebelheid gemeten in het veld (NTU)  251  38,85  38,18 

Goed doorlopend / niet belucht  *  *   

Slecht doorlopend / niet belucht    

Slecht doorlopend / wel belucht    * 
 

 

De grafische boorprofielen van de grondboringen zijn opgenomen in bijlage 3. 

De monstersamenstelling en de analysepakketten voor grond zijn weergegeven in tabel 3.2.2. 

 
Tabel 3.2.2 

Analyse- monster Boring- en potnummers Diepte 

(m-mv) 

Motivatie Analyses 

I) M-01 18.4 0,8 – 1,3 klei, rond gws Minerale olie + H 

I) M-02 21.3 0,55 – 1,0 klei, rond gws Minerale olie + H 

I) M-03 22.3 0,55 – 1,0 klei, rond gws Minerale olie + H 

II) MM-04 12.3+13.3+15.3 0,5 – 1,0 klei, zwak slibhoudend NEN-grond + H/L 

III) MM-05 3.3+9.2+10.4 0,5 – 1,1 klei NEN-grond + H/L 

III) MM-06 4.2+5.2+7.2 0,05 – 0,6 klei NEN-grond + H/L 

I) Pb18 18 2,0 – 3,0 grondwater NEN-grondwater 

II) Pb13 13 2,0 – 3,0 grondwater NEN-grondwater 

III) Pb1 1 2,0 – 3,0 grondwater NEN-grondwater 
 

(1) voor de samenstelling van de NEN-pakketten wordt verwezen naar onderstaande tekst 

H/L organische stof- en lutumgehalte 

gws = grondwaterstand 
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De standaard analyse-pakketten van de NEN-5740 volgens het Besluit Bodemkwaliteit zijn als volgt 

samengesteld: 

* Grond: 

 - zware metalen (barium, cadmium, koper, kobalt, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink); 

 - polychloorbifenylen (PCB’s-7) 

 - minerale olie; 

 - polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10VROM). 

* Grondwater: 

 - zware metalen (barium, cadmium, koper, kobalt, kwik, lood, molybdeen, nikkel zink); 

 - vluchtige aromatische (BTEXN) en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (CKW); 

- minerale olie.  

 

 

3.3  Analyseresultaten 

 

De analyseresultaten van de onderzochte grond(meng)monsters en het grondwatermonster zijn weerge-

geven in de tabellen in bijlage 4. De analyseresultaten zijn als volgt getoetst: 

1. toetsing aan de Circulaire Bodemsanering van juli 2013; 

2. toetsing aan tabel 1 en 2 uit bijlage B, Regeling Bodemkwaliteit, december 2007. 

 

Om de mate van verontreiniging tekstueel weer te geven, wordt de volgende terminologie gehanteerd: 

* niet verontreinigd: concentratie lager dan of gelijk aan de streefwaarde; 

* licht verontreinigd: concentratie hoger dan de achtergrondwaarde maar lager dan de richtwaarde 

voor nader onderzoek; 

* matig verontreinigd: concentratie hoger of gelijk aan de richtwaarde voor nader onderzoek maar 

lager dan de interventiewaarde; 

* sterk verontreinigd: concentratie hoger dan of gelijk aan de interventiewaarde. 
 

In bijlage 8 is een toelichting gegeven over het Besluit Bodemkwaliteit en de kwalificatie van land- en 

waterbodems. Hierbij worden landbodems ingedeeld in de volgende kwaliteiten: 

 schone bodem: concentratie lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde; 

 wonen: concentraties lager dan de eis voor wonen; indeling in de kwaliteit wonen kan 

met enkele overschrijdingen van de eis voor wonen, mits niet de waarde 

achtergrondwaarde + wonen wordt overschreden en niet de eis voor industrie 

wordt overschreden; 

 industrie: concentraties lager dan de eis voor “industrie”. 
 

De analysecertificaten van het milieulaboratorium zijn opgenomen in bijlage 5. In tabel 3.3.1 is een 

samenvatting van de onderzoeksresultaten opgenomen. 
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Tabel 3.3.1 

Analyse- 

monster 

Boring(en) Diepte 

(m-mv) 

Zintuiglijke 

waarnemingen 

Overschrijdingen Indicatief 

Licht 

(>AW ≤T) 

Matig 

(>T ≤I) 

Sterk 

(>I) 

BBK 

I) M-01 18.4 0,8 – 1,3 klei, zwak slibhoudend - - - achtergrond 

I) M-02 21.3 0,55 – 1,0 klei, zwak slibhoudend - - - achtergrond 

I) M-03 22.3 0,55 – 1,0 klei, zwak slibhoudend - - - achtergrond 

II) MM-04 12.3+13.3+15.3 0,5 – 1,0 klei, zwak slibhoudend 
koper, kwik, 

molybdeen, PAK 
- - wonen 

III) MM-05 3.3+9.2+10.4 0,5 – 1,1 klei kwik, lood - - wonen 

III) MM-06 4.2+5.2+7.2 0,05 – 0,6 klei - - - achtergrond 

I) Pb18 18 2,0 – 3,0 grondwater - - -  

II) Pb13 
13 

2,0 – 3,0 grondwater 
barium, kobalt, 

nikkel 
- -  

III) Pb1 1 2,0 – 3,0 grondwater barium, nikkel - -  

 

Circulaire bodemsanering: 

 

 De bovengrond is niet tot slechts licht verontreinigd met de onderzochte parameters. 

 Het grondwater is niet tot slechts licht verontreinigd met de onderzochte parameters. 

 

Besluit Bodemkwaliteit: 
 

Toetsing van de analyseresultaten conform het Besluit bodemkwaliteit is bij een verkennend 

bodemonderzoek niet noodzakelijk. Deze toetsing geeft echter een indicatie van de eventuele 

hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende en buiten de locatie toe te passen grond. 

Let op: dit onderzoek en deze indicatieve toetsing zijn niet bedoeld ter bepaling hergebruiksmogelijk 

van vrijkomende grondstromen. Indien van toepassing dient hiervoor aanvullend onderzoek te worden 

gedaan conform het Besluit bodemkwaliteit.  

 

Conform het BBK worden (meng)monsters M-01, M-02, M-03 en MM-06 indicatief gekwalificeerd als 

“achtergrondwaarde/vrij toepasbaar”. 

De mengmonsters MM-04 en MM-05 worden indicatief gekwalificeerd als “wonen”. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van Waterpas Civiel Adviesbureau BV heeft Hoste Milieutechniek BV een actualiserend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Leidsedreef 4-5 te Leiderdorp. 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen eventuele verkoop van de locatie. De oppervlakte 

van de locatie bedraagt 13.500 m2. Op de locatie is nu een ROC aanwezig. Ca. 5.300 m3 is bebouwd. 

Het doel van het onderzoek is het actualiseren van de bodemkwaliteit ter hoogte van een eerder 

aangetoonde  bodemverontreiniging alsmede van de algemene bodemkwaliteit op het terrein. Op 

verzoek van de opdrachtgever wordt hierbij de nadruk op de bodemkwaliteit inpandig / rondom 

bebouwing gelegd.  

Tijdens het verrichten van de boringen is gebleken dat de bovengrond afwisselend bestaat uit zand en/of 

klei tot circa 2,5 m-mv. Daaronder is veen aangetroffen. Zintuiglijk zijn plaatselijk zwakke bijmengingen 

met baksteen/puin aangetroffen in de diepere ondergrond. Verder zijn zintuiglijk geen afwijkingen 

waargenomen in de bodemopbouw. Op de bodem en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen 

(mogelijk) asbesthoudende materialen aangetroffen. 

Uit het chemisch-analytisch onderzoek blijkt het volgende: 

 De grond is niet tot slechts licht verontreinigd met de onderzochte parameters.

 Het grondwater is niet tot slechts licht verontreinigd met de onderzochte parameters.

De eerder in 2004 aangetoonde plaatselijke verontreiniging met minerale olie is in zijn geheel zowel 

zintuiglijk als chemisch-analytisch (grond en grondwater) niet meer aangetroffen. Deze zal 

vermoedelijk toendertijd van zeer beperkte omvang zijn geweest en inmiddels via natuurlijke afbraak 

en verspreiding nauwelijks meer aanwezig zijn. De genoemde slootdempingen lijken indertijd met 

gebiedseigen grond te zijn aangevuld. 

Geconcludeerd wordt dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen aanwezig zijn voor de 

voorgenomen aan-/verkoop en beoogde ontwikkelingen van de locatie. De onderzoeksresultaten geven 

geen aanleiding voor vervolgacties en/of sanerende maatregelen. 

Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt dat dit bodemonderzoek, zoals ieder 

bodemonderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd. Binnen de beoordeelde bodem kunnen variaties in 

stofconcentraties voorkomen. 

Hazerswoude-Dorp, 6 april 2016 

Hoste Milieutechniek BV 

opgesteld: 
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mw. ing. A. Slieker ing. B.C.R. Willems
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Bijlage 1: Overzichtskaart  

 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 16073WAL

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 6 april 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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

LEIDERDORP
A
8661

0 m 10 m 50 m

4

3

Leidsedreef

68

67

5

Leidsedreef

6885

8662

8660

8558

8557

8661

7978

7979

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=A&perceelnummer=6885&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=A&perceelnummer=8662&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=A&perceelnummer=8660&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=A&perceelnummer=8558&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=A&perceelnummer=10562&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=A&perceelnummer=8557&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=A&perceelnummer=8661&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=A&perceelnummer=7978&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=A&perceelnummer=7979&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 16073WAL

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object LEIDERDORP A 8661
Leidsedreef 5, 2352 BA LEIDERDORP
CC-BY Kadaster.
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Bijlage 2: Situatietekening (schaal 1 : 500) 
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Bijlage 3: Grafische boorprofielen 



16073WAL boorstaten

projectnummer

16073WAL
blad

1/7
locatie

Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
opdrachtgever

Waterpas Civiel Adviesbureau BV
bureau

HMT

locatieadres

postcode / plaats

land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 01 (300cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

Maaiveld ...

100 cm

-5

200cm

300cm

Klei, zwak zandig, zwak grindig, zwak humeus.
Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley matig. --Kz1g1h1

1

Klei, zwak zandig, zwak grindig. Grijs. --Kz1g1
2

Klei, zwak zandig. Grijs. Veen brokjes. --Kz1
3

Klei, matig siltig. Grijs. --Ks2

4

Klei, matig siltig. Bruin-grijs. Veen laagjes. --Ks2
5

Klei, matig siltig. Bruin-grijs. Veen laagjes. --Ks2

6

Klei, matig siltig. Bruin-grijs. Veen laagjes. --Ks2

7

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 02 (110cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

Klei, sterk zandig, zwak grindig, matig
humeus. Bruin. Wortels matig. --Kz3g1h2

1

Zand, zwak siltig. Beige. --Zs1
2

Klei, matig siltig. Grijs. Slib zwak. --Ks2
3

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 03 (200cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

Maaiveld groenstrook

110 cm

Tegel. --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. IJzer/Oer/Gley
zwak, Klei brokjes. --Zs1

2

Klei, zwak zandig. Grijs. --Kz1

3

Klei, zwak zandig. Grijs. Brokjes puin, baksteen zwak.Kz1

4

Klei, zwak zandig. Grijs. --Kz1

5
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projectnummer
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blad

2/7
locatie

Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
opdrachtgever

Waterpas Civiel Adviesbureau BV
bureau

HMT

locatieadres

postcode / plaats

land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 04 (200cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

Maaiveld groenstrook

110 cm

Straatklinker. --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. --Zs1
2

Klei, matig siltig, sterk humeus. Bruin. --Ks2h3
3

Klei, matig siltig. Grijs. --Ks24

Klei, matig siltig. Grijs. --Ks2

5

Klei, matig siltig. Bruin. Veen laagjes. --Ks2

6

50cm

100cm

(1:50)

Boring 05 (100cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

110 cm

Straatklinker. --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. --Zs13

Klei, matig siltig. Grijs. Slib zwak. --Ks24

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 06 (110cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

Klei, sterk zandig, zwak grindig, matig
humeus. Bruin. Wortels matig. --Kz3g1h2

1

Zand, zwak siltig. Beige. --Zs1

2

Klei, matig siltig. Grijs. Slib zwak. --Ks2
3

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 07 (110cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

110 cm

Tegel. --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. IJzer/Oer/Gley
zwak, Klei brokjes. --Zs1

2

Verhardingslaag. Grijs. --3

Klei, zwak zandig. Grijs. Baksteen zwak.Kz1

4
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locatie
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opdrachtgever

Waterpas Civiel Adviesbureau BV
bureau

HMT

locatieadres

postcode / plaats

land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring 08 (100cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

Klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak humeus.
Bruin. Wortels matig. --Kz3g1h1

1

Klei, matig siltig. Grijs. --Ks2

2

50cm

100cm

(1:50)

Boring 09 (100cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

Klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak humeus.
Bruin. Wortels matig. --Kz3g1h1

1

Klei, sterk zandig, zwak grindig, matig
humeus. Grijs-bruin. Slib zwak. --Kz3g1h2

2

Klei, matig siltig, matig humeus. Grijs. Veen
laagjes.

--Ks2h23

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 10 (110cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

110 cm

Tegel. --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. IJzer/Oer/Gley
zwak, Klei brokjes. --Zs1

2

Klei, matig zandig, zwak grindig, matig
humeus. Bruin. Slib zwak.

--Kz2g1h23

Klei, zwak zandig. Grijs. --Kz1

4

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 11 (110cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

Maaiveld groenstrook

110 cm

Tegel. --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. IJzer/Oer/Gley
zwak, Klei brokjes. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Grijs. Slib zwak, Klei brokjes. --Zs13

Zand, zwak siltig. Grijs. --Zs1

4
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locatie

Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
opdrachtgever

Waterpas Civiel Adviesbureau BV
bureau

HMT

locatieadres

postcode / plaats

land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 12 (200cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

Tegel. --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. --Zs1

2

Klei, matig siltig, sterk humeus. Bruin. Slib
zwak. --Ks2h3

3

Klei, matig siltig, matig humeus.
Grijs-lichtbruin. --Ks2h2

4

Klei, matig siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
Veen laagjes. --Ks2h1

5

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 13 (300cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

Maaiveld groenstrook

110 cm

-5

200cm

300cm

Tegel. --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. --Zs1

2

Klei, matig siltig. Bruin. Slib zwak, Zand
laagjes. --Ks2

3

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkerbeige. --Ks2h1

4

Klei, matig siltig. Lichtbruin. Veen laagjes. --Ks2

5

Klei, matig siltig. Lichtbruin. Veen laagjes. --Ks2

6

Mineraalarm veen. Bruin. --Vm

7

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 14 (110cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

110 cm

Straatklinker. --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. IJzer/Oer/Gley
zwak, Klei brokjes. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Grijs. Slib zwak, Klei brokjes. --Zs1
3

Klei, matig siltig. Grijs. --Ks2
4
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projectnummer

16073WAL
blad

5/7
locatie

Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
opdrachtgever

Waterpas Civiel Adviesbureau BV
bureau

HMT

locatieadres

postcode / plaats

land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring 15 (100cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

110 cm

Tegel. --

Zand, zwak siltig. Beige-geel. IJzer/Oer/Gley
zwak, Klei brokjes. --Zs1

2

Klei, zwak zandig, zwak grindig, matig
humeus. Beige. --Kz1g1h2

3

50cm

100cm

(1:50)

Boring 16 (100cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

110 cm

Tegel. --
Zand, zwak siltig. Beige-geel. IJzer/Oer/Gley
zwak, Klei brokjes. --Zs1

2

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbeige. --Zs1h1
3

Zand, zwak siltig. Beige. IJzer/Oer/Gley matig,
Klei brokjes.

--Zs14

50cm

100cm

(1:50)

Boring 17 (100cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

110 cm

Tegel. --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. IJzer/Oer/Gley
zwak, Klei brokjes. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Grijs. --Zs1

3
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locatie

Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
opdrachtgever

Waterpas Civiel Adviesbureau BV
bureau

HMT

locatieadres

postcode / plaats

land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

350cm

(1:50)

Boring 18 (320cm) datum: 22-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

Maaiveld groenstrook

80 cm

-5

200cm

300cm

Straatklinker. --
Zand, zwak siltig. Beige-geel. IJzer/Oer/Gley
zwak, Klei brokjes. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Grijs. --Zs1
3

Klei, matig zandig, matig humeus. Lichtbruin.
Slib zwak. --Kz2h2

4

Klei, matig siltig, matig humeus.
Grijs-lichtbruin. --Ks2h2

5

Klei, matig siltig, matig humeus.
Grijs-lichtbruin. --Ks2h2

6

Hout/oude boom. --
7

Mineraalarm veen. Bruin. Klei brokjes. --Vm

8

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 19 (210cm) datum: 23-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

Maaiveld groenstrook

100 cm

-- --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. --Zs1

2

Klei, matig siltig, matig humeus. Grijs-bruin. --Ks2h23

Zand, zwak siltig. Grijs. --Zs1

4

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. Slib zwak. --Zs1
5

Klei, matig siltig, matig humeus. Grijs-bruin. --Ks2h2

6
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opdrachtgever

Waterpas Civiel Adviesbureau BV
bureau

HMT

locatieadres

postcode / plaats

land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 20 (200cm) datum: 23-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

100 cm

-- --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. --Zs1

2

Klei, matig siltig, matig humeus. Grijs-bruin.
Zand laagjes. --Ks2h2

3

Zand, zwak siltig. Grijs. Klei brokjes. --Zs1

4

Klei, matig siltig, zwak humeus.
Grijs-lichtbruin. --Ks2h1

5

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 21 (200cm) datum: 23-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

100 cm

Tegel. --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. --Zs1

2

Klei, matig siltig, matig humeus. Grijs-bruin.
Slib zwak, Zand laagjes. --Ks2h2

3

Klei, matig siltig. Grijs. Zand laagjes. --Ks2

4

Klei, matig siltig, zwak humeus.
Grijs-lichtbruin. Veen brokjes. --Ks2h1

5

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 22 (200cm) datum: 23-03-2016

Boormeester: Peter Hoste

100 cm

Tegel. --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. --Zs1

2

Klei, matig siltig, matig humeus. Grijs-bruin.
Slib zwak, Zand laagjes. --Ks2h2

3

Klei, matig siltig. Grijs. Zand laagjes. --Ks2

4

Klei, matig siltig, zwak humeus.
Grijs-lichtbruin. Veen brokjes. --Ks2h1

5



SMART Boorstatenlegenda

getekend volgens NEN 5104

Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek

Grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Grind als toevoeging

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek

Veen

Mineraalarm veen

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Veen als toevoeging

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

Laagaanduidingen

Laag zonder dikte (folie, geodoek)

Proefsleuf (PS)

Peilbuizen

mv.+10cm

Hoogte boven het maaiveld

Peilbuis

Bentoniet

Casing

Bentoniet

Filter

Filtergrind

Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek

Klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Zand

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

Bijzondere lagen

Grind

Asfalt

Granulaat

Slakken

Tegel

Bestrating

~ ~ Water

Slib

Anders

Monsters

Geroerd grondmonster

Steekbus

Detectie

Olie/water-reactie
1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

PID waarden
< 0,2 ppm
0,2 - 1,0 ppm
1,0 - 2,0 ppm
2,0 - 10 ppm
> 10 ppm

Boorgat afgesloten

Hoeveelheid werkwaterww: 15 l

Grondwaterstand

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig
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Bijlage 4: Overschrijdingstabellen 



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
22-03-2016
ph
2016034220
23-03-2016
30-03-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

8,2
25

Uitgevoerd

% (m/m) 63,6
% (m/m) ds 8,2 8,200
% (m/m) ds 91,4

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 16
mg/kg ds 29
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 52 63,41 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster
1 8957142

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

***

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

I) M-01: 18.4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
-
*
**

GSSD
RG
AW
T
I



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
22-03-2016
ph
2016034220
23-03-2016
30-03-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

9,5
25

Uitgevoerd

% (m/m) 70,3
% (m/m) ds 9,5 9,5
% (m/m) ds 90,1

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 19
mg/kg ds 11
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 39 41,05 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster
2 8957143

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

***

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

I) M-02: 21.3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
-
*
**

GSSD
RG
AW
T
I



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
22-03-2016
ph
2016034220
23-03-2016
30-03-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

11,8
25

Uitgevoerd

% (m/m) 59,2
% (m/m) ds 11,8 11,80
% (m/m) ds 87,9

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 18
mg/kg ds 11
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 39 33,05 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster
3 8957144

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

***

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

I) M-03: 22.3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
-
*
**

GSSD
RG
AW
T
I



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
22-03-2016
ph
2016034220
23-03-2016
30-03-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

8,2
22,7

Uitgevoerd

% (m/m) 61,8
% (m/m) ds 8,2 8,200
% (m/m) ds 90,2
% (m/m) ds 22,7 22,70

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds 6,1
mg/kg ds 12
mg/kg ds 12
mg/kg ds 8,9
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 42 51,22 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 330 356,4 20 190 555 920
mg/kg ds 0,32 0,3436 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 8,6 9,263 - 3 15 103 190
mg/kg ds 44 47,23 * 5 40 115 190
mg/kg ds 0,49 0,5083 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds 1,6 1,600 * 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 26 27,83 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 120 126,1 * 10 50 290 530
mg/kg ds 97 104,1 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0008
mg/kg ds 0,0049 0,0059 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,24 0,2400
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,45 0,4500
mg/kg ds 0,17 0,1700
mg/kg ds 0,23 0,2300
mg/kg ds 0,098 0,0980
mg/kg ds 0,16 0,1600
mg/kg ds 0,1 0,1000
mg/kg ds 0,12 0,1200
mg/kg ds 1,7 1,638 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster
4 8957145

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte
groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

Molybdeen (Mo)

Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

PCB (som 7) (factor 0,7)

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen

Legenda

II) MM-04: 12.3+13.3+15.3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
- GSSD

I

* RG
** AW
*** T



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
22-03-2016
ph
2016034220
23-03-2016
30-03-2016

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

5,8
21,5

Uitgevoerd

% (m/m) 67,9
% (m/m) ds 5,8 5,800
% (m/m) ds 92,7
% (m/m) ds 21,5 21,5

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 12
mg/kg ds 9,4
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds <35 42,24 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds 270 304,4 20 190 555 920
mg/kg ds 0,3 0,3503 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 8,1 9,090 - 3 15 103 190
mg/kg ds 23 26,39 - 5 40 115 190
mg/kg ds 0,32 0,3415 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 20 22,22 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 75 82,47 * 10 50 290 530
mg/kg ds 81 92,05 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds 0,0049 0,0084 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,2 0,2000
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,29 0,2900
mg/kg ds 0,12 0,1200
mg/kg ds 0,15 0,1500
mg/kg ds 0,063 0,0630
mg/kg ds 0,089 0,0890
mg/kg ds 0,074 0,0740
mg/kg ds 0,087 0,0870
mg/kg ds 1,1 1,143 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster
5 8957146

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

III) MM-05: 03.3+09.2+10.4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen GSSD
- RG
* AW
** T
*** I



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
22-03-2016
ph
2016034220
23-03-2016
30-03-2016

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

1
2

Uitgevoerd

% (m/m) 87,2
% (m/m) ds 1 1
% (m/m) ds 98,9
% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <11
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2410 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190
mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530
mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster
6 8957147

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

III) MM-06: 04.2+05.2+07.2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen GSSD
- RG
* AW
** T
*** I



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
22-03-2016
ph
2016034220
23-03-2016
30-03-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

8,2
25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 63,6
% (m/m) ds 8,2 8.200
% (m/m) ds 91,4

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 16
mg/kg ds 29
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 52 63.41 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster
1 8957142

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte
Achtergrondwaarde
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
Vereiste rapportagegrens
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbod

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername

Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof

I) M-01: 18.4

Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
GSSD
AW
<= AW
RG Eis



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
22-03-2016
ph
2016034220
23-03-2016
30-03-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

9,5
25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 70,3
% (m/m) ds 9,5 9.5
% (m/m) ds 90,1

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 19
mg/kg ds 11
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 39 41.05 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster
2 8957143

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte
Achtergrondwaarde
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
Vereiste rapportagegrens
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbod

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername

Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof

I) M-02: 21.3

Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
GSSD
AW
<= AW
RG Eis



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
22-03-2016
ph
2016034220
23-03-2016
30-03-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

11,8
25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 59,2
% (m/m) ds 11,8 11.80
% (m/m) ds 87,9

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 18
mg/kg ds 11
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 39 33.05 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster
3 8957144

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte
Achtergrondwaarde
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
Vereiste rapportagegrens
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbod

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

<= AW
RG Eis
IW

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

I) M-03: 22.3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
GSSD
AW



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
22-03-2016
ph
2016034220
23-03-2016
30-03-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

8,2
22,7

Uitgevoerd

% (m/m) 61,8
% (m/m) ds 8,2 8.200
% (m/m) ds 90,2
% (m/m) ds 22,7 22.70

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds 6,1
mg/kg ds 12
mg/kg ds 12
mg/kg ds 8,9
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 42 51.22 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 330 356.4
mg/kg ds 0,32 0.3436 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13
mg/kg ds 8,6 9.263 <=AW 3 15 35 190 190
mg/kg ds 44 47.23 Wonen 5 40 54 190 190
mg/kg ds 0,49 0.5083 Wonen 0,05 0,15 0,83 4,8 36
mg/kg ds 1,6 1.600 Wonen 1,5 1,5 88 190 190
mg/kg ds 26 27.83 <=AW 4 35 100 100
mg/kg ds 120 126.1 Wonen 10 50 210 530 530
mg/kg ds 97 104.1 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <0,0010 0.0008
mg/kg ds <0,0010 0.0008
mg/kg ds <0,0010 0.0008
mg/kg ds <0,0010 0.0008
mg/kg ds <0,0010 0.0008
mg/kg ds <0,0010 0.0008
mg/kg ds <0,0010 0.0008
mg/kg ds 0,0049 0.0059 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds 0,24 0.2400
mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds 0,45 0.4500
mg/kg ds 0,17 0.1700
mg/kg ds 0,23 0.2300
mg/kg ds 0,098 0.0980
mg/kg ds 0,16 0.1600
mg/kg ds 0,1 0.1000
mg/kg ds 0,12 0.1200
mg/kg ds 1,7 1.638 Wonen 0,35 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster
4 8957145

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte
Achtergrondwaarde
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
Vereiste rapportagegrens
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbod

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername

Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof

Metalen

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

PCB 52

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

IW

GSSD
AW
<= AW

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

II) MM-04: 12.3+13.3+15.3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

RG Eis



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
22-03-2016
ph
2016034220
23-03-2016
30-03-2016

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

5,8
21,5

Uitgevoerd

% (m/m) 67,9
% (m/m) ds 5,8 5.800
% (m/m) ds 92,7
% (m/m) ds 21,5 21.5

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 12
mg/kg ds 9,4
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds <35 42.24 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds 270 304.4
mg/kg ds 0,3 0.3503 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13
mg/kg ds 8,1 9.090 <=AW 3 15 35 190 190
mg/kg ds 23 26.39 <=AW 5 40 54 190 190
mg/kg ds 0,32 0.3415 Wonen 0,05 0,15 0,83 4,8 36
mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190
mg/kg ds 20 22.22 <=AW 4 35 100 100
mg/kg ds 75 82.47 Wonen 10 50 210 530 530
mg/kg ds 81 92.05 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <0,0010 0.0012
mg/kg ds <0,0010 0.0012
mg/kg ds <0,0010 0.0012
mg/kg ds <0,0010 0.0012
mg/kg ds <0,0010 0.0012
mg/kg ds <0,0010 0.0012
mg/kg ds <0,0010 0.0012
mg/kg ds 0,0049 0.0084 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds 0,2 0.2000
mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds 0,29 0.2900
mg/kg ds 0,12 0.1200
mg/kg ds 0,15 0.1500
mg/kg ds 0,063 0.0630
mg/kg ds 0,089 0.0890
mg/kg ds 0,074 0.0740
mg/kg ds 0,087 0.0870
mg/kg ds 1,1 1.143 <=AW 0,35 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster
5 8957146

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte
Achtergrondwaarde
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
Vereiste rapportagegrens
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbode

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

IW

AW
<= AW
RG Eis

III) MM-05: 03.3+09.2+10.4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
GSSD



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
22-03-2016
ph
2016034220
23-03-2016
30-03-2016

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1
2

Uitgevoerd

% (m/m) 87,2
% (m/m) ds 1 1
% (m/m) ds 98,9
% (m/m) ds <2,0 1.400

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <11
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <20 54.25
mg/kg ds <0,20 0.2410 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13
mg/kg ds <3,0 7.383 <=AW 3 15 35 190 190
mg/kg ds <5,0 7.241 <=AW 5 40 54 190 190
mg/kg ds <0,050 0.0502 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36
mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190
mg/kg ds <4,0 8.167 <=AW 4 35 100 100
mg/kg ds <10 11.02 <=AW 10 50 210 530 530
mg/kg ds <20 33.22 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <0,0010 0.0035
mg/kg ds <0,0010 0.0035
mg/kg ds <0,0010 0.0035
mg/kg ds <0,0010 0.0035
mg/kg ds <0,0010 0.0035
mg/kg ds <0,0010 0.0035
mg/kg ds <0,0010 0.0035
mg/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds <0,050 0.0350
mg/kg ds 0,35 0.3500 <=AW 0,35 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster
6 8957147

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte
Achtergrondwaarde
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
Vereiste rapportagegrens
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbode

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

RG Eis
IW

III) MM-06: 04.2+05.2+07.2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
GSSD
AW
<= AW



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
30-03-2016
ph
2016036950
30-03-2016
05-04-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 200 200 * 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L 19 19 - 2 20 60 100
µg/L 2,1 2,100 - 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300
µg/L 16 16 * 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L <10 7 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 0,6300
µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <1,6 1,120
µg/L <0,20 0,1400 630
µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster
1 8966114

Overschrijding Streefwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Streefwaarde Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde*** I

- RG
* S
** T

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

Pb 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen GSSD

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie

cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen

Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

BTEX (som)

Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan

o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7

Naftaleen

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
30-03-2016
ph
2016036950
30-03-2016
05-04-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 240 240 * 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L 24 24 * 2 20 60 100
µg/L 2,9 2,900 - 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300
µg/L 45 45 * 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L 11 11 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 0,6300
µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <1,6 1,120
µg/L <0,20 0,1400 630
µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster
2 8966115

Overschrijding Streefwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Streefwaarde Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde*** I

- RG
* S
** T

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

Pb 13

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen GSSD

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie

cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen

Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

BTEX (som)

Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan

o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7

Naftaleen

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



16073WAL
Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp
16073-01
30-03-2016
ph
2016036950
30-03-2016
05-04-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 0,6300
µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <10
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster
3 8966116

Voldoet aan Streefwaarde

Gestandaardiseerd gehalte
kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Streefwaarde Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

** T
*** I

Gebruikte afkortingen GSSD
- RG
* S

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

Pb 18

Eindoordeel: 

Naftaleen
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



 

16073WAL / kenmerk U16-0524 / 6 april 2016  

Actualiserend bodemonderzoek Leidsedreef 4-5 Leiderdorp 

                                                                                                                                                                             

               

Bijlage 5: Analysecertificaten 



T.a.v. dhr. B. Willems
Postbus 177
2391 PA  HAZERSWOUDE-DORP

Datum: 30-Mar-2016

Hoste Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Mar-2016

16073-01

Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp

16073WAL
2016034220/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp

1 2 3 4 5

ph 1/4

16073WAL

16073-01

Analysecertificaat

30-Mar-2016/14:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016034220/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 63.6% (m/m) 70.3 59.2 61.8 67.9Droge stof

S
1)1)1)

8.2% (m/m) ds 9.5 11.8 8.2 5.8Organische stof

Q 91.4% (m/m) ds 90.1 87.9 90.2 92.7Gloeirest

S % (m/m) ds 22.7 21.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 330 270Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.32 0.30Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 8.6 8.1Kobalt (Co)

S mg/kg ds 44 23Koper (Cu)

S mg/kg ds 0.49 0.32Kwik (Hg)

S mg/kg ds 1.6 <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 26 20Nikkel (Ni)

S mg/kg ds 120 75Lood (Pb)

S mg/kg ds 97 81Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 6.1 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 12 <5.0Minerale olie (C16-C21)

16mg/kg ds 19 18 12 12Minerale olie (C21-C30)

29mg/kg ds 11 11 8.9 9.4Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S
2)

52mg/kg ds 39 39 42 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

I) M-01: 18.4

I) M-02: 21.3

I) M-03: 22.3

II) MM-04: 12.3+13.3+15.3

III) MM-05: 03.3+09.2+10.4 8957146

8957145

8957144

8957143

8957142

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Mar-2016

22-Mar-2016

22-Mar-2016

22-Mar-2016

22-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp

1 2 3 4 5

ph 2/4

16073WAL

16073-01

Analysecertificaat

30-Mar-2016/14:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016034220/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
3)3)

mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds 0.24 0.20Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds 0.45 0.29Fluorantheen

S mg/kg ds 0.17 0.12Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 0.23 0.15Chryseen

S mg/kg ds 0.098 0.063Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 0.16 0.089Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 0.10 0.074Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 0.12 0.087Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 1.7 1.1PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

I) M-01: 18.4

I) M-02: 21.3

I) M-03: 22.3

II) MM-04: 12.3+13.3+15.3

III) MM-05: 03.3+09.2+10.4 8957146

8957145

8957144

8957143

8957142

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Mar-2016

22-Mar-2016

22-Mar-2016

22-Mar-2016

22-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp

6

ph 3/4

16073WAL

16073-01

Analysecertificaat

30-Mar-2016/14:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016034220/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.2% (m/m)Droge stof

S 1.0% (m/m) dsOrganische stof

Q 98.9% (m/m) dsGloeirest

S <2.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S <20mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

6 III) MM-06: 04.2+05.2+07.2 8957147

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp

6

ph 4/4

16073WAL

16073-01

Analysecertificaat

30-Mar-2016/14:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016034220/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
3)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
3)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 III) MM-06: 04.2+05.2+07.2 8957147

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016034220/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

I) M-01: 18.4 8957142 18.4(80-130)  80  130 0532910604

I) M-02: 21.3 8957143 21.3(55-100)  55  100 0532910760

I) M-03: 22.3 8957144 22.3(55-100)  55  100 0532910751

II) MM-04: 12.3+13.3+15.3 8957145 13.3(55-100)  55  100 0532910564

 8957145 12.3(55-100)  55  100 0532910554

 8957145 15.3(50-100)  50  100 0532910600

III) MM-05: 03.3+09.2+10.4 8957146 03.3(50-100)  50  100 0532910555

 8957146 09.2(50-80)  50  80 0532637966

 8957146 10.4(60-110)  60  110 0532638159

III) MM-06: 04.2+05.2+07.2 8957147 04.2(10-40)  10  40 0532971888

 8957147 05.2(10-60)  10  60 0532637970

 8957147 07.2(5-50)  5  50 0532971896

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016034220/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

Humusachtige verbindingen aangetoond.

Opmerking 3)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016034220/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8957142
Certificate no.: 2016034220
Sample description.: I) M-01: 18.4
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8957143
Certificate no.: 2016034220
Sample description.: I) M-02: 21.3
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8957144  
Certificate no.: 2016034220
Sample description.:       I) M-03: 22.3

 V  
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8957145  
Certificate no.: 2016034220
Sample description.:       II) MM-04: 12.3+13.3+15.3
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T.a.v. dhr. B. Willems
Postbus 177
2391 PA  HAZERSWOUDE-DORP

Datum: 05-Apr-2016

Hoste Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Mar-2016

16073-01

Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp

16073WAL
2016036950/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp

1 2 3

ph 1/2

16073WAL

16073-01

Analysecertificaat

05-Apr-2016/13:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Mar-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016036950/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 200µg/L 240Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S 19µg/L 24Kobalt (Co)

S 2.1µg/L 2.9Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 16µg/L 45Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L 11Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

Pb 1

Pb 13

Pb 18 8966116

8966115

8966114

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

30-Mar-2016

30-Mar-2016

30-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Leidsedreef 4 - 5 Leiderdorp

1 2 3

ph 2/2

16073WAL

16073-01

Analysecertificaat

05-Apr-2016/13:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Mar-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016036950/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

Pb 1

Pb 13

Pb 18 8966116

8966115

8966114

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

30-Mar-2016

30-Mar-2016

30-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016036950/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Pb 1 8966114 0680178856

 8966114 0680178863

 8966114 0800363636

 8966114 0680178856

Pb 13 8966115 0680178855

 8966115 0680178862

 8966115 0800363616

 8966115 0680178862

Pb 18 8966116 0680178857

 8966116 0680178861

 8966116 0680178861

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016036950/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016036950/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 6: Historische gegevens  
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Bijlage 7: Certificaten betrokken personen 
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Boorwerk: 

22/23-03-2016  BRL2001 P.E. Hoste HMT certificaat K43672 

 

Grondwatermonstername: 

30-03-2016 BRL2002 P.E.  Hoste HMT certificaat K43672 
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Bijlage 8: Toelichting en normen Besluit Bodemkwaliteit 



  Besluit Bodemkwaliteit  
  Hoste Milieutechniek BV 
  1 januari 2014 
 

 
 
 

p. 1/4 

Het Besluit (en de Regeling) Bodemkwaliteit geeft regels en normen voor het classificeren van de bodemkwaliteit, het kwalificeren van toe te 
passen grond en bagger en van vormgegeven en niet‐vormgegeven bouwstoffen. Het besluit is per 1 januari 2008 van toepassing voor de 
waterbodem en per 1 juli 2008 ook voor de landbodem. Het besluit is geen vervanging van de Wet bodembescherming. Het besluit vervangt: 

- Bouwstoffenbesluit (BB) 

- Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) 

- Ministeriële vrijstellingsregeling grondverzet 

- Ministeriële vrijstellingsregeling samenstellings‐ en immissiewaarden 

- Kwalibo‐regeling 

- Diverse tijdelijke regelingen 
 
In deze rapportage zijn gehalten van stoffen in grond en bagger getoetst aan de normen die zijn gevoegd in tabel 1 en 2 van bijlage B Regeling 
Bodemkwaliteit, die is samengevat met de tabel aan het einde van deze bijlage. Bij kwalificeren van land‐ en waterbodems en op land en in 
oppervlaktewater te gebruiken grond en bagger zijn de volgende niveaus gedefinieerd: 
 

  Kwalificaties  Eis Opmerking

Kwalificatie landbodem  Landbouw/natuur 
Wonen 
Industrie 
Sterke bodemverontreiniging 

<AWLB 

<Wo 
<Ind 
>i‐waarde LB 

 
 
 
Ind‐eis ≠i‐waarde LB 

Kwalificatie waterbodem  Schone waterbodem
Klasse A 
Klasse B 
Sterke waterbodemverontreiniging 

<AWWB 

<A 
<B 
>i‐waarde WB 

 
 
 
B‐eis = i‐waarde WB 

Kwalificatie grond  AW, wonen, industrie, klasse A, klasse B#, 
niet toepasbare grond 

 

Kwalificatie slib  AW, wonen, industrie, klasse A, klasse B, 
niet toepasbaar slib 

 

B#: Bij gebruik van grond in oppervlaktewater als klasse B‐materiaal, mag de waarde “Industrie” niet worden overschreden 
AWLB: achtergrondwaarden voor landbodem 
AWWB: achtergrondwaarden voor waterbodem 

 
Landbodem 
Bij bodemonderzoek wordt de kwaliteit van de bodem met monsterneming en chemische analyses vastgesteld, waarbij de landbodem wordt 
gekwalificeerd volgens bovenstaande tabel. Het niet overschrijden van een norm (AW, Wo, Ind of i‐waarde LB) leidt tot indeling in de kwaliteit met 
de naam van de norm. Indien de Industrienorm wordt overschreden, maar niet de interventiewaarde, is er geen sprake van een ernstige 
verontreiniging, maar de bodem kan niet worden ingedeeld in een gedefinieerde klasse. Een landbodem kan nog wel worden ingedeeld in 
“wonen” ondanks enkele overschrijdingen van de norm voor “wonen”. Hierbij mag niet de “industriewaarde” en de waarde “wonen plus 
achtergrondwaarde” voor een aantal stoffen worden overschreden. Het aantal toegestane overschrijdingen is vermeld in de regeling 
Bodemkwaliteit. 
 
Om te beoordelen of een bodemkwaliteit voldoet aan het huidige gebruik of geschikt is voor de huidige of toekomstige functie, wordt met een 
risicotoolbox (op www.risicotoolboxbodem.nl) getoetst. Bij deze toets worden humane en ecologische risico’s berekend die ontstaan zodra de 
achtergrondwaarde wordt overschreden voor de betreffende functie. Het is voor de meeste gebruiksfuncties niet noodzakelijk een volledig schone 
bodem te hebben. Als gevoeligste functie met betrekking tot humane risico’s geldt gebruik als moestuin. Gebieden met hoge ecologische waarden 
worden strenger getoetst. Als minst gevoelige functie binnen de risicotoolbox geldt industrie. Bij sterke bodemverontreinigingen worden meer 
risico’s beoordeeld zoals verspreidingsrisico’s. Hiervoor geldt de saneringsurgentiesystematiek (SansCrit, SUS), waarbij wordt beoordeeld of 
urgente bodemsanering noodzakelijk is voor gevallen van voor 31/12/1987. In principe geldt volgens de Wet bodembescherming dat alle gevallen 
van ernstige bodemverontreiniging op enig moment functioneel gesaneerd moeten worden en nieuwe gevallen (van na 1987) doorgaans volledig 
en binnen 4 jaar. 
 
Het uitvoeren van een bodemsanering die ernstig is, dient vooraf te worden beschikt met een saneringsplan of volgens het Besluit Uniforme 
Saneringen te worden uitgevoerd. 
 
Waterbodem 
Bij waterbodemonderzoek wordt de kwaliteit van de waterbodem met monsterneming en chemische analyses vastgesteld, waarbij de 
waterbodem wordt gekwalificeerd volgens bovenstaande tabel. Het niet overschrijden van een norm (AW, A of B) leidt tot indeling in de kwaliteit 
met de naam van de norm. Hierbij is de norm voor klasse A bepaald als de herverontreinigingsgraad van nieuw te vormen baggerspecie. Indien de 
klasse B‐norm wordt overschreden, wordt automatisch de interventiewaarde overschreden en is er sprake van een ernstige 
waterbodemverontreiniging. 
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Waterbodems worden zelden gesaneerd, maar vaak onderhouden. Hierbij komt baggerspecie vrij. Alleen in geval van onderhoud van sterk 
verontreinigde waterbodems is men vrijgesteld van het aanvragen van een beschikking. Er dient wel gemeld te worden. Tot onderhoud wordt 
uitsluitend het verwijderen van bagger t.b.v. het borgen van de watervoerende functie beschouwd waarbij maximaal tot aan het oorspronkelijke 
profiel slib wordt verwijderd. Bij alle overige redenen voor verwijderen van slib is in geval van overschrijding van de interventiewaarde of klasse B‐
norm, sprake van “saneren” en is een beschikking Wet bodembescherming noodzakelijk. 
 
Gebiedsspecifiek beleid 
Beheerders van gebieden (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat) zijn verplicht het beheersgebied te verdelen in 
gebruiksfuncties volgens de tabel op de vorige bladzijde. Als gebruiksfunctie wordt het gevoeligste gebruik binnen een te definiëren zone 
gehanteerd: de functiekaart. Tevens wordt een bodemkwaliteitskaart opgesteld op basis van verzamelde bodemonderzoeken. De beheerders 
stellen met behulp van de risicotoolbox Lokale Maximale Waarden op voor in elke zone toe te passen grond en bagger. Met dit beleid kan de 
beheerder invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de bodemkwaliteit. Zo kan afhankelijk van ecologische functie en wijze van menselijk 
gebruik voor iedere zone maatwerknormen worden vastgesteld. Bij ontwikkeling in de zone dient men dan rekening te houden met de 
doelstellingen van de beheerder om de bodemkwaliteit op het gewenste niveau te krijgen. Als instrumenten heeft zij ter beschikking: 

- Eisen aan terugsaneerwaarden (tot welk niveau moet worden gesaneerd indien sanering vanwege andere regelgeving verplicht is); 

- Eisen aan in het gebied te gebruiken grond en baggerspecie. 
 
Ook voor oppervlaktewater kan dergelijk beleid zijn of worden ontwikkeld. De buitengebieden en gebieden met doorgaans weinig 
bodemverontreiniging worden buiten deze gebiedsspecifieke kwalificaties gehouden. Voor deze gebieden geldt dan generiek beleid. 
 
Generiek beleid 
Voor gebieden waarvoor geen specifiek beleid is of wordt opgesteld, geldt generiek beleid. Hierbij wordt de bodemfunctiekaart of de 
bodemkwaliteitskaart bepalend voor de kwaliteit van in de zone toe te passen grond en bagger. Er geldt dat toe te passen grond en bagger in een 
zone dient te voldoen aan de strengste van de criteria “functie” en “bodemkwaliteit”. 
 

functiecriterium

k
w

a
lit

e
it
c
ri

te
ri

u
m

landbouw wonen industrie

landbouw

wonen

industrie

 
 
 

Generiek

Gebieds-
specifiek

altijd toepasbaar klasse A
wonen

klasse B
industrie

niet toepasbaar

altijd toepasbaar niet toepasbaarLokale Maximale Waarden

A
W

m
ax

. w
aa

rd
e

w
on

en
 o

f A

m
ax

. w
aa

rd
e

in
du

st
rie

 o
f B

ruimte voor hergebruik van sterk verontreinigde grond en bagger  
Dergelijk beleid geldt ook voor de waterbodem, waarbij schone bagger en klasse A in oppervlaktewater onder voorwaarden mag worden 
verspreid.  
 
Onder generiek beleid valt ook het verspreiden van baggerspecie op aangrenzende percelen. Hiervoor is apart beleid ontwikkeld waarbij 
combinatietoxicologie een belangrijke rol speelt in het beoordelen of bagger op het land mag worden verspreid. De toxische grens van wat nog 
wel en wat niet mag worden verspreid op land is gegeven met de voorwaarde bij opstellen van dit besluit dat evenveel bagger op land mag 
worden verwerkt als voorheen volgens de Vierde Nota Waterhuishouding. Dit heeft geleid tot de voorwaarde dat 20% van de Potentieel 
Aanwezige Fractie (soorten, organismen) schade mag ondervinden als gevolg van het op het land verspreiden van baggerspecie door organische 
verontreinigingen en 50% door anorganische verontreinigingen (ms PAF). Altijd geldt dat de interventiewaarde voor de landbodem niet mag 
worden overschreden. 
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Grootschalige toepassingen van grond en bagger 
Voor gebruik van grond en bagger in grootschalige toepassingen geldt dat voor werken op de landbodem grond en bagger aan de norm “industrie” 
moet voldoen en voor werken in oppervlaktewater aan “klasse B”. Hierbij mag grond uit de landbodem in klasse B echter niet de waarde 
“industrie” overschrijden. Voor grond en bagger gelden tevens emissietoetswaarden waarboven uitloogonderzoek moet worden uitgevoerd om 
aan de emissienormen te toetsen. Onder grootschalige toepassingen worden o.a. geluidwallen verondiepingen van zandwinputten en 
wegcunetten verstaan. Met uitzondering van wegcunetten en aan rijks‐ en provinciale wegen grenzende bermen tot 10 meter vanaf de rand van 
de weg geldt dat een grootschalige toepassing minimaal 2 meter dik en 5000 m3 in omvang moet zijn en moet worden afgedekt met een halve 
meter grond of bagger met kwaliteit volgens generiek of gebiedsspecifiek beleid. Wegcunnetten en bermen van rijks‐ en provinciale wegen dienen 
minimaal een halve meter dik te zijn, hoeven geen 5000 m3in omvang te zijn en hoeven niet te worden afgedekt met gebiedskwaliteitgrond of ‐
bagger. 
 
Grond en bagger dient voor gebruik in dergelijke toepassingen gekeurd te worden door bemonstering volgens protocol 1001 en AP04‐analyses. 
Hierbij worden per maximaal 10.000 ton 100 grepen genomen die in het veld worden samengevoegd tot twee mengmonsters voor analyse. Grond 
en bagger kan ook onder BRL9335 door grondbanken worden geleverd. Grondbanken hebben mogelijkheden in het proces om kleine partijen 
samen te voegen tot één grote partij. 
 
Gekwalificeerde partijen mogen onder verantwoordelijkheid van de eigenaar worden gesplitst in deelpartijen, waarbij degene die de splitsing 
uitvoert verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de geleverde deelpartijen. Hierbij dient de nodige zorg in acht te worden genomen indien er 
twijfels zijn over de homogeniteit van de partij. 
 
Bij de classificatie van grond en bagger voor toepassing op het land zijn enkele overschrijdingen van de achtergrondwaarde toegestaan, mits niet 
meer dan in het besluit is vastgesteld en met niet meer dan een factor 2. 
 
Bouwstoffen 
Het besluit is ook van toepassing op bouwstoffen die minimaal voor 10% bestaan uit aluminium, calcium en silicium (metallisch aluminium en glas 
uitgezonderd). Bouwstoffen zijn onderverdeeld in vormgegeven en niet vormgegeven bouwstoffen. Voorbeelden van niet vormgegeven 
bouwstoffen zijn granulaten van metselwerk, beton, asfalt, maar ook AVI‐as, hoogovenslakken en dergelijke. Vormgegeven bouwstoffen zijn 
monolitisch (beton, asfalt, cementstabilisatie) of bestaan uit elementen ven minimaal 50 cm3 (o.a. dakpannen, tegels, klinkers, bakstenen). 
 
Voor bouwstoffen gelden samenstellingsnormen en uitloognormen. Voor vormgegeven bouwstoffen (V) wordt de uitloogbaarheid uitgedrukt in 
mg/m2. Voor niet vormgegeven bouwstoffen (NV) wordt de uitloogbaarheid uitgedrukt in mg/kgds. In bijlage A bij de regeling Bodemkwaliteit zijn 
de normen opgenomen waar bouwstoffen aan moeten voldoen. 
 
Bouwstoffen dienen voor gebruik gekeurd te worden door bemonstering volgens VKB‐protocol 1002 (niet vormgegeven), 1003 (vormgegeven) en 
AP04‐analyses. Het is gebruikelijk dat bouwstoffen eerst worden geleverd met een procescertificaat (BRL of Fabrikant eigen verklaring =FEV). Bij 
hergebruik van NV‐bouwstoffen worden doorgaans partijkeuringen uitgevoerd. Vormgegeven bouwstoffen hoeven niet te worden gekeurd als de 
elementen op dezelfde worden hergebruikt en niet zijn bewerkt. Niet vormgegeven bouwstoffen hoeven niet te worden gekeurd als bij gebruik op 
een andere locatie het eigendom van het materiaal niet verandert en het materiaal op een zelfde manier wordt gebruikt (bijvoorbeeld 
puingranulaat uit een tijdelijke bouwweg).  
  
gebruik (toepassen) en transport  bij hanteren BRL of FEV 
Het procescertificaat voor toepassing in werken van grond, bagger en bouwstoffen volgens een BRL of FEV wordt afgegeven na levering van de 
materialen. Het kan beschouwd worden als een bewijsmiddel dat alle stappen in het proces van fabricage, keuring en gebruik van de materialen, 
conform voorschriften is uitgevoerd. Dit houdt in dat alle kritische stappen in dit proces onder kwaliteitsborging en dus toezicht en controle staan 
van een erkend bedrijf. De keuring van de materialen is hier slechts een onderdeel van. Erkende leveranciers zijn voor het gehele beheer; keuring, 
transport en gebruik, verantwoordelijk volgens deze processen. De erkende leveranciers dienen te voldoen aan een aantal kritische voorwaarden: 
 Toezicht op het proces (inclusief tijdelijke opslag e.d.); 
 Eenduidige partijdefinities; 
 Na transport en afgifte van de materialen vindt verificatie plaats, inclusief de afgifte van een NL‐BSB‐ of KOMO‐certificaat; 
 contra expertise vormt een onderdeel van het procescertificaat; deze mag alleen worden uitgevoerd door erkende bureaus en volgens de 

voorschriften uit de betreffende BRL of FEV; 
 voor elke BRL en FEV gelden verder specifieke eisen. 
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Tabel 1  normen voor grond en baggerspecie 

stof  AW land  AW water‐
bodem 

wonen  industrie  Klasse A  Klasse B  Emissie‐toets  Emissie‐
waarde 

Metalen 
Arseen 
Barium@ 
Cadmium 
Chroom 
Kobalt 
Koper 
Kwik 
Lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

 
20 
 

0.6 
55 
15 
40 
0.15 
50 
1.5 
35 
140 

 
20 
 

0.6 
55 
15 
40 
0.15 
50 
1.5 
35 
140 

 
27 
 

1.2 
62 
35 
54 
0.83 
210 
88 
39* 
200 

 
76 
920 
4.3 
180 
190 
190 
4.8 
530 
190 
100 
720 

 
29 
 
4 
120 
25 
96 
1.2 
138 
5 
50 
563 

 
85 
625 
14 
380 
240 
190 
10 
580 
200 
210 
2000 

 
42 
413 
4.3 
180 
130 
113 
4.8 
308 
105 
100 
430 

 
0.61 
4.1 
0.051 
0.17 
0.24 
1.0 
0.49 
15 
0.48 
0.21 
2.1 

PAK 10 VROM  1.5  1.5  6.8  40  9  40     

PCB (7)  0.02  0.02  0.04  0.5  0.139  1.0     

chloordanen 
DDT 
DDE 
DDD 
Som DDT/DDE/DDD 
Aldrin 
Dieldrin 
endrin 
Drins (3) 
A endosulfan 
a‐HCH 
b‐HCH 
g‐HCH 
som HCH 
heptachloor 
heptachloorepoxide 
hexachloorbutadieen 

0.002 
0.2 
0.1 
0.02 
 
 
 
 

0.015 
0.001 
0.001 
0.002 
0.003 

 
0.001 
0.002 
0.003 

0.005 
 
 
 

0.3 
0.005 
0.005 
0.005 
0.015 
0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.01 
0.005 
0.005 
0.005 

0.002 
0.2 
0.13 
0.84 
 
 
 
 

0.04 
0.001 
0.001 
0.002 
0.04 
 

0.001 
0.002 

 

0.002 
1 
1.3 
34 
 
 
 
 

0.14 
0.001 
0.5 
0.5 
0.5 
 

0.001 
0.002 

 

0.005 
 
 
 

0.3 
0.005 
0.005 
0.005 
0.015 
0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.01 
0.005 
0.005 
0.005 

4.0 
 
 
 

4.0 
 
 
 

4.0 
4.0 
 
 
 

2.0 
4.0 
4.0 
 

   

Olie 
asbest 

190 
100 

190 
100 

190 
100 

500 
100 

1250 
100 

5000 
100 

   

Pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 

0.0025 
0.0085 

0.005 
0.005 

0.0025 
0.027 

5.0 
1.4 

0.007 
0.044 

5.0 
1.4 

   

pentachloorfenol  0.003  0.005  1.4  5  0.016  5.0     

Normen uit bijlage B, Regeling Bodemkwaliteit, tabel 1 en 2; aangepast aan AS3000 rapportagegrenzen; normen per 1‐1‐2014. 
*: bij toetsen aan art. 4.2.2 van de regeling Bodemkwaliteit vervalt de norm Wonen 
@: indien barium niet antropogeen aanwezig is, mag de toetsing aan de eisen voor barium vervallen 
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Asbestinventarisatie conform SC 540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigenaar:  
Opdrachtgever: PVM Eindhoven B.V. 
Partij die optreedt voor de opdrachtgever:  
Onderzoekslocatie: Leidsedreef 4 2352 BA Leiderdorp  

- gebouw 4 
Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau B.V. 

(certificaatnr. : 07-D070109a) 
Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA): Robin Pronk (04E-300814-140205) 
Datum rapportage: 15-02-2016 
Datum interne autorisatie: 15-02-2016 
Status rapportage: Definitief 
Projectidentificatiecode:  RFI-16-00001252-SI 
 
 

 
 
Soort onderzoek: 

 Type A: direct waarneembaar asbest, asbesthoudende 
producten, etc. 
  Volledig 
  Onvolledig in verband met gesloten ruimte 

 Type B: niet direct waarneembaar asbest, asbesthoudende 
producten, etc. 

 Type G: inventarisatie gericht op gebruik van gebouw 
 
Omvang onderzoek:  

 Gehele gebouw of object 
 Gedeelte van gebouw of object 
 Representatieve steekproef (bijv. flatgebouwen, 10% voor 

melding) 
 Onvoorzien aanwezig asbest 
 Aanvulling op representatieve steekproef 

 
 

Het rapport is geschikt voor volgende doelen: 
 Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type 

A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. 
 Voor het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter 

verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke aanwezig asbest 
in het daaraan voorafgaande type A onderzoek. 

 Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele 
gebouw met een inventarisatierapport type G. 

 Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd 
deel van het onderzochte bouwwerk m.u.v. de beperkingen en/of 
vermoedens in dit rapport. 

 Voor de renovatie van het gehele bouwwerk. 
 Voor de sloop van het gehele bouwwerk. 

 
Risicobeoordeling:  

 Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 
 Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991) 
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Opdrachtgever: PVM Eindhoven B.V. 
 

 
Projectgegevens 
Adres onderzoekslocatie:   Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Projectnummer:    RFI-16-00001252-SI 
Datum onderzoek:     05-02-2016 t/m 08-02-2016* 
  
 
Opdrachtgever 
Opdrachtgever:    PVM Eindhoven B.V. 
Contactpersoon:    R. Vroom 
Postadres:     Beukenlaan 129 
Postcode en plaats:    5616 VD EINDHOVEN 
Telefoonnummer:    040-2914020 
 
Opdrachtnemer 
Opdrachtnemer:    Search Ingenieursbureau B.V. 
Contactpersoon:    Drs. Hans J.M. de Jong 
Bezoekadres:     Meerstraat 2 
Postcode en plaats:    5473 AA Heeswijk 
Telefoonnummer:    0413 241666 
Faxnummer:     0413 241667 
Website:     www.searchbv.nl 
E-mail:     asbest@searchbv.nl 
 
Certificaatnummer SC 540:   07-D070109a 
SCA-code:     07-D070109a.01 
Deskundig Inventariseerder Asbest:  Robin Pronk (04E-300814-140205) 
 
Onderzoekgegevens 
Type onderzoek:     Type A: direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, etc. 
        Volledig 
        Onvolledig in verband met gesloten ruimte 
       Type B: niet direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, 

etc. 
       Type G: inventarisatie gericht op het gebruik van het gebouw 
 
Monsterneming en -analyse 
Aantal materiaalmonsters    8, MO-Jeffrey Bakker-16-00003642-SL;. 
 
 
Colofon rapportage 
Document versie:    1 
 
Datum rapportage:    15-02-2016  
Datum interne autorisatie:   15-02-2016 
Goedgekeurd door:    Paul M. Verbossen 
 
Opgesteld door:  Rob van der Heijden 
 
Paraaf: 

  
 
Aan zogenoemde conceptrapporten kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen het definitieve 
asbestinventarisatierapport van ons hoofdkantoor is rechtsgeldig. Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport 
mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van Search Ingenieursbureau B.V. Search Ingenieursbureau 
B.V. is gecertificeerd door Eerland Certification B.V. voor het uitvoeren van asbestinventarisaties onder 
certificaatnummer 07-D070109a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze 
leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 

                                          
* Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan 
dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit. 
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Opdrachtgever: PVM Eindhoven B.V. 
 

SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van PVM Eindhoven B.V. is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan het 
gebouw gelegen aan de Leidsedreef 4 te Leiderdorp. 
 
Op 05-02-2016 t/m 08-02-2016 heeft een asbestinventarisatie (type A) plaatsgevonden. 
 
De aanleiding van het onderzoek is het in kaart willen hebben van mogelijk aanwezig 
asbest in het gebouw. 
 
Er is sprake van een volledige asbestinventarisatie type A, alle tot het onderzoek 
behorende ruimtes zijn aan een inspectie onderworpen. 
 
Alle voor de inspectie van het gebouw relevante data zijn in de volgende tabel 
weergegeven. 
 

Gebruik gebouw Gebouw in gebruik 
tijdens inspectie 

Aantal 
onderzochte 
bouwlagen 

Opstallen 
aanwezig 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Gebouw 4 Deels 4 Nee Ja 

 
 

 
Opmerkingen 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
het betreft een betonnen palen/skelet constructie in het werk gestort. 

Het gebouw is ca 1969 gebouwd en er zijn hierna renovatie en verbouwingen geweest tbv aanbouw etc. 
 

Het gebouw wordt verwarmd via stadsverwarming. 
 

Tijdens inspectie was het gebouw deels op de begane grond en eerste etage bewoond door anti kraak. 
 

Tijdens het onderzoek hebben er geen zware destructieve handelingen plaatsgevonden. 
 
Bij het asbestonderzoek is op de volgende locaties een asbesthoudende toepassing 
aangetroffen. Namelijk: 
 

Toepassing(en) 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

Nr. 1 
Toepassing / ruimte plaatmateriaal / plaatmateriaal 
Verdieping begane grond t/m tweede etage 
Aantal / eenheid 39 Locaties 
Afmeting totaal 58,50 m² 
Analyseresultaat 5 - 10 w/w % CHR 

 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 

vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
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Nr. 4 
Toepassing / ruimte ingestorte golfplaat / technische ruimte 
Verdieping kelder 
Aantal / eenheid 1 locatie 
Afmeting totaal 4,50 m² 
Analyseresultaat 5 - 10 w/w % CHR 

 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 

vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 

 

Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.1. 
 

 
Er zijn monsters genomen van asbestverdachte toepassingen. Deze bleken na analyse 
geen asbest te bevatten. Zie de volgende toepassingen: 
 

Nr Toepassing Ruimte  Locatie 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

2 pakking keuken op koppelstuk radiator 
3 plaat keuken, in kast tegen plafond in kast 
5 kit gevel rondom ramen in kozijnen 
6 kit gevel langs aluminium raamkozijnen 

 

 

Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.2. 
 

 
Asbestvermoeden 
Er bestaat een redelijk vermoeden op niet-direct waarneembare aanwezigheid van 
asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal en/of asbestbesmette 
constructieonderdelen. 
 

Ruimte Opmerking 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

gehele gebouw 

tijdens het onderzoek hebben er geen zware 
destructieve handelingen plaatsgevonden aan het 

gebouw. mogelijk asbest aanwezig achter vaste vloer/ 
bedekking, wanden/muren, plafonds/daken 

gevel Mogelijk stelplaatjes, restanten kit aanwezig rondom 
kozijnen 

gehele gebouw niet betreedbare koven schachten, mogelijk  ac pijpen / 
pakking aanwezig 

gehele gebouw metalen riolering, mogelijk achter solderingen  koord 
aanwezig  in mof aansluitingen 

technische ruimte, kelder mogelijk ingestorte golfplaat aanwezig in  2 opgestorte 
vloeren (zie bron 4) 

 
 

 
Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en 
vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte 
resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren 
die buiten de invloedsfeer van Search Ingenieursbureau B.V. liggen. 
 
Geadviseerd wordt om een aanvullend onderzoek uit te voeren indien er  
werkzaamheden gaan plaatsvinden die betrekking hebben op de in het rapport  
genoemde vermoedens. Middels dit type B onderzoek worden de vermoedens  
weggenomen om uit te sluiten of er asbestverdachte toepassingen aanwezig 
zijn.  
Eventuele zware destructieve handelingen kunnen uitgevoerd worden door een 
SC 530 gecertificeerd bedrijf. Indien er geen vermoedens van kracht zijn op de  
aangetroffen toepassingen waar werkzaamheden worden uitgevoerd, is een  
aanvullend type B onderzoek niet noodzakelijk. 
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Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform de SC 540, tijdens het asbestinventarisatie 
project gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige 
asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te benaderen 
asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen teneinde 
een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van PVM Eindhoven B.V. is een asbestinventarisatie type A uitgevoerd aan 
het gebouw gelegen aan de Leidsedreef 4 te Leiderdorp. De asbestinventarisatie is 
uitgevoerd conform de SC 540. Tijdens deze asbestinventarisatie is de veiligheid in acht 
genomen die volgens wettelijke normen en richtlijnen, alsmede het intern 
kwaliteitssysteem van Search Ingenieursbureau B.V. zijn opgelegd aan haar 
medewerkers. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de SC 540 en NEN-EN-ISO 9001. Indien 
er in dit rapport geen onderzoeksbeperkingen gelden voor het te saneren of te slopen 
gebouw (of onderdeel) is dit rapport geschikt voor het verrichten van een sloopmelding.  
 
Omschrijving van de opgedragen werkzaamheden: 
Het op asbest inventariseren van gebouw 4. 
 
Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden: 
Het op asbest inventariseren van het gehele gebouw. 
 
Omschrijving inspectie van diverse specifieke onderdelen: 
 

Onderdeel Geïnspecteerd Reden indien niet onderzocht 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

Kruipruimte Ja niet van toepassing 
Kelder Ja niet van toepassing 

 

 
Een type A-onderzoek, conform SC-540, omvat het systematisch en volledig 
inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, visueel 
verontreinigde materialen of visueel verontreinigde constructieonderdelen in een 
bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap (met licht destructief onderzoek). 
Derhalve is er geen destructief onderzoek verricht. Search Ingenieursbureau B.V. 
garandeert niet dat bij sloop of andere ingrijpende werkzaamheden, geen verborgen (niet 
direct waarneembare) asbesthoudende materialen blootgelegd kunnen worden die niet 
tijdens het onderzoek zijn waargenomen. Door de inspecteur zijn per verdachte 
asbestverdachte locatie foto’s en materiaalmonsters genomen. 

1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is het in kaart willen hebben van mogelijk aanwezig 
asbest in het gebouw. 
 
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het aanwezige asbest in het 
gebouw of gebouwonderdeel welke vernoemd is in §1.1 en het bepalen van de risico’s 
van het aanwezige asbest. Naast de locatie en de afmetingen van het materiaal, zal 
tevens het type en de hoedanigheid van het asbest bepaald worden.  
Het asbestrisico wordt uitgedrukt met behulp van de factoren die het risiconiveau zouden 
kunnen beïnvloeden. Tevens is een risicogerichte classificatie met betrekking tot de 
asbestsanering conform SMA-rt methodiek uitgevoerd. 
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1.3 Historisch onderzoek 

Naar aanleiding van historisch onderzoek, zijn inschattingen gemaakt van locaties waar 
asbesthoudende materialen te verwachten zijn.  
 
Inspanning deskresearch en resultaat:  
 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Inspanningen welke verricht zijn ten 

behoeve van de deskresearch Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 
 

 
Voor een volledig overzicht van de deskresearch, zie bijlage III. 

1.4 Analysemethodiek 

Materiaalmonsters: 
 
Analyse van asbestverdachte materialen vindt plaats door het RVA-testen laboratorium, 
Search Laboratorium B.V., analyse conform NEN 5896. Hierbij wordt de detectiegrens 
van 0,1% w/w gehanteerd. 
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2 ASBESTINVENTARISATIE  

2.1 Onderzoeksresultaten 

De volgende pagina’s geven een presentatie per asbestverdachte toepassing. Per 
aangetroffen asbestverdachte locatie worden de details gespecificeerd. Deze gegevens 
dienen altijd in combinatie met de bijgeleverde plattegronden (bijlage I) gezien te 
worden. De nummering van de vindplaatsen en de nummering van de tekeningen komen 
overeen. De hoeveelheden welke genoemd worden in de rapportage betreffen een 
inschatting van de aangetroffen toepassingen. 
 
2.1.1 Asbestverdachte toepassingen 
 
Bij het asbestonderzoek zijn op de volgende locaties asbestverdachte toepassingen 
aangetroffen, namelijk:  
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Nummer vindplaats: 1 
Ruimte(s): plaatmateriaal 
Etage(s): begane grond t/m tweede etage 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: plaatmateriaal 
Plaats in ruimte(s): verticaal langs muur lokalen 
Situatie: Binnen 
Bereikbaarheid: Goed 
Bevestigingsmethode: Geschroefd 
Intact: Intact 
Verweerd: Niet verweerd 
Zonder breuk en/of beschadigingen 
te verwijderen: Nee 
Aantal: 39 Locaties 
Afmetingen: 1,50 m² Per stuk 
Aard van materiaal: Hechtgebonden 
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Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085514 plaatmateriaal verticaal langs muur lokalen 5 - 10 w/w % CHR 
 

 
 

Opmerkingen: 
betreft plaatmateriaal verticaal tegen muren nabij lokaal deuren. 
 
 

Opmerkingen afmeting: 
2de etage; 18 locaties 
1ste etage; 19 locaties 
begane grond; 2 locaties 
 
 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  
Klasse:   2 
 
 

Handeling/bewerking: 
Saneren in containment met best bestaande technieken. 
 
 

Aanbevolen maatregelen: 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 
sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 
 

Conclusie: 
Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 
vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. 
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Nummer vindplaats: 4 
Ruimte(s): technische ruimte 
Etage(s): kelder 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
mogelijk in aanwezig 

 

 
 

 
mogelijk in aanwezig 
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Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: ingestorte golfplaat 
Plaats in ruimte(s): in opgestorte vloer 
Situatie: binnen 
Bereikbaarheid: Slecht 
Bevestigingsmethode: ingestort 
Intact: Intact 
Verweerd: Niet verweerd 
Zonder breuk en/of beschadigingen 
te verwijderen: Nee 
Aantal: 1 locatie 
Afmetingen: 4,50 m²  
Aard van materiaal: Hechtgebonden 
 
 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085519 technische 
ruimte in opgestorte vloer 5 - 10 w/w % CHR 

 

 
 

Opmerkingen: 
betreft 1 locatie direct zichtbaar mogelijk hebben 2 identieke opgestorte vloeren deze 
ook echter niet zichtbaar. 
 
 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  
Klasse:   2 
 
 

Handeling/bewerking: 
Saneren in containment met best bestaande technieken. 
 
 

Aanbevolen maatregelen: 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 
sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 
 

Conclusie: 
Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 
vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. 
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2.1.2 Niet asbesthoudende toepassingen 
 
Bij het asbestonderzoek zijn de volgende niet asbesthoudende toepassingen 
aangetroffen, namelijk: 
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Nummer vindplaats: 2 
Ruimte(s): keuken 
Etage(s): begane grond 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: pakking 
Plaats in ruimte(s): op koppelstuk radiator 
Situatie: binnen 
Bereikbaarheid: Slecht 
Bevestigingsmethode: geklemd 
Aantal: 10 Stuks 
Afmetingen: 2,00 cm² Per stuk 
 
 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085516 keuken op koppelstuk radiator < 0,1 w/w % 
 

 
 

Opmerkingen: 
betreft pakking op koppelstukken van radiatoren welke enkel zijn gebruikt in 
keuken/kantine ruimte begane grond niveau. elke radiator bevat 2 koppelstukken 
 
 

Conclusie: 

Na optishe analyse is gebleken dat er geen asbest is aangetroffen. 
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Nummer vindplaats: 3 
Ruimte(s): keuken, in kast 
Etage(s): begane grond 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: plaat 
Plaats in ruimte(s): tegen plafond in kast 
Situatie: binnen 
Bereikbaarheid: Matig 
Bevestigingsmethode: Geschroefd 
Aantal: 1 Locaties 
Afmetingen: 0,25 m² Per stuk 
 
 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085515 keuken, in kast tegen plafond in kast < 0,1 w/w % 
 

 
 

Conclusie: 

Na optishe analyse is gebleken dat er geen asbest is aangetroffen. 
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Nummer vindplaats: 5 
Ruimte(s): gevel 
Etage(s): begane grond t/m 2de etage 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: kit 
Plaats in ruimte(s): rondom ramen in kozijnen 
Situatie: binnen en buiten 
Bereikbaarheid: Matig 
Bevestigingsmethode: geplakt 
Aantal: 2 monsterlocaties 
Afmetingen: 15,00 m Per stuk 
 
 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085517 gevel rondom ramen in kozijnen < 0,1 w/w % 
 

0085518 gevel rondom ramen in kozijnen < 0,1 w/w % 
 

 
 

Opmerkingen: 
betreft kit welke is gebruikt rondom de ramen, enkel de monsterlocaties zijn ingetekend 
 
 

Opmerkingen afmeting: 
Aan de exacte locatie en hoeveelheid kit kunnen geen rechten worden ontleend, enkel de 
monsterlocaties zijn ingetekend. 
 
 

Conclusie: 

Na optishe analyse is gebleken dat er geen asbest is aangetroffen. 
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Nummer vindplaats: 6 
Ruimte(s): gevel 
Etage(s): begane grond t/m 2de etage 
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Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: kit 
Plaats in ruimte(s): langs aluminium raamkozijnen 
Situatie: binnen en buiten 
Bereikbaarheid: Slecht 
Bevestigingsmethode: geplakt 
Aantal: 3 bouwlagen 
Afmetingen: 900,00 m Totaal 
 
 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085521 gevel langs aluminium raamkozijnen < 0,1 w/w % 
 

0085522 gevel langs aluminium raamkozijnen < 0,1 w/w % 
 

 
 

Opmerkingen: 
betreft kit welke langs aluminium kozijnen is gebruikt. 
 
 

Opmerkingen afmeting: 
Aan de exacte locatie en hoeveelheid kit kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel de 
monsterlocaties zijn ingetekend. 
elk raamkozijn omvat ca 10m 
begane grond ca 340m 
1ste etage ca 280m 
2de etage ca 280m 
 
 

Conclusie: 

Na optishe analyse is gebleken dat er geen asbest is aangetroffen. 
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BIJLAGE I Plattegrond(en)  
 
 
Gebouw :  Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
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BIJLAGE II Verplichtingen opdrachtgever 
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN REGELGEVING 
 
1.  Algemeen 
  
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat 
over de aanwezigheid van asbest in zij bouwwerk/object, dat hij in 
eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het 
bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk 
onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren. 
 
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan 
de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan 
een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de 
vergunning? 

1. De eigenaar van een bouwwerk; 
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau; 
3. Gebruiker van een bouwwerk. 

  Toelichting: 
1. De houder van de vergunning blijft voor de 

gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt 
voor de rapportage als sanering. Is het niet 
volledig en dus niet geschikt voor afgifte 
omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente 
de aanvrager van de vergunning aan. Deze 
spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. 
Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering. 

2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, 
spreekt de gemeente de houder van de 
vergunning in eerste instantie aan, in tweede 
instantie de asbestverwijderaar. 

  
De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever 
zijn voor zowel de 
asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij 
hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij 
overlaten aan het verwijderings-bedrijf, hetgeen ook logisch is. 
  
De opdrachtgever is degene die: 

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in 
het bezit is van een geldig certificaat voor 
asbestinventarisatie; 

2. De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, 
implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ 
verwijderen; 

3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde 
asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. 
inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 

4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een 
asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig 
certificaat voor asbestverwijderen; 

5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de 
hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen; 

6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het 
asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 

7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een 
afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling; 

8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en 
betaalt. 

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren 
aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft 
verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 
(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk. 
 
2. Asbestinventarisatierapport  
  
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren 
(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn 
wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te 
schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en 
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het 
bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk 
accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. 
  
3. Asbestinventarisatierapport  
  
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-
2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006 
  
Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie 
Art. 3-1-b: 
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar 
nemen (= dus de opdrachtgever)  
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
  
Art. 3-2-b: 
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) 
verwijderen (= dus de 
opdrachtgever)  
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
  
Art. 5 

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de 
opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een 
afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling 
verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf). 
  
Conclusie: 
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een 
inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die 
het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat 
niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. 
Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). 
  

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit 
Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 
1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste 
lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de 
aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan 
wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig 
geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen 
in een inventarisatierapport. 
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden 
of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende 
producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende 
producten. 
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in 
het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk 
opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een 
certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door 
Onze Minister of een certificerende instelling. 
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt 
aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de 
handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, 
of d, verricht. 
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de 
arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan 
een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 
  
Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 
1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met 
uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, 
onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf 
opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een 
bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor 
asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of 
een certificerende instelling. 
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval 
een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam. 
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht 
door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het 
bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het 
toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, 
dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende 
instelling. 
4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede 
worden verricht door een andere persoon dan de persoon, 
bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit 
van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen 
van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister 
of een certificerende instelling. 
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld 
in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het 
bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als 
bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid. 
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, 
of afschriften daarvan en een afschrift van het 
inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn 
op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd 
getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de 
wet. 

  
Par. 4 - Bouwwerken 
Art. 10: 
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de 
vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning 
moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van 
de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand 
stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.  
 
 Let op: In bovenstaande wettekst wordt gesproken over 
een “vergunning”. Sinds het Bouwbesluit 2012 van kracht is, 
is er geen sprake meer van een vergunning, maar van een 
sloop-melding. Voor meer informatie hierover kunt u terecht 
bij de Rijksoverheid.
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BIJLAGE III Deskresearch 
 
Alle voor de inspectie van het gebouw relevante data zijn in de volgende tabel 
weergegeven. 
 

Gebruik gebouw Gebouw in gebruik 
tijdens inspectie 

Aantal 
onderzochte 
bouwlagen 

Opstallen 
aanwezig 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Schoolgebouw Deels 4 Nee Ja 

 

 
De volgende tekeningen waren ten tijde van de inventarisatie beschikbaar:  
 

Tekeningen ter beschikking 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

Plattegrond kelder, begane grond t/m 2e verdieping 
 

 
De studie van de tekeningen, vooropname of de deskresearch van het onderzochte 
gebouw heeft de volgende informatie opgeleverd omtrent de aanwezigheid van 
asbestverdachte of asbesthoudende materialen. 
 

Toepassing Bron Bevindingen inspectie Opmerking 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

plaatmateriaal bron 1 /067.03 / III Aangetroffen aangetroffen zie bron 1 
 
De volgende deskresearch stukken waren ten tijde van de inventarisatie beschikbaar: 
 

Opgesteld door Referentienummer Datum onderzoek Adres 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

alex stewart environmental 
consultancy bv 067.03 / III 07-02-2004 leidsedreef 4 te Leiden 

 
De volgende informatie is uit de deskresearch naar voren gekomen: 
 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Afmeting bruto vloeroppervlakte (bvo) Onbekend 

Afmetingen gebouw Onbekend 
Bouwjaar 1969 

Jaar en data eventuele verbouwingen Onbekend 
Aard van eventuele verbouwingen Geen verbouwingen bekend. 

Inspanningen welke verricht zijn ten 
behoeve van de deskresearch Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 

Heeft de deskresearch voldoende input/ 
gegevens verschaft? Ja. 

Zijn er originele bestekken? Ja 
Welke stukken zijn beschikbaar gesteld 

door de gemeente (bouwtekeningen, 
bestekken e.d.)? 

Geen stukken beschikbaar gesteld door gemeente. 

Bijzonderheden gebouw 
(brandcompartimentering, geluidsisolatie, 

etc.) 
Geen bijzonderheden bekend. 

Eerdere saneringen, data en locaties, 
eindcontrole / documenten Geen eerdere saneringen bekend. 

Zijn er zaken naar voren gekomen tijdens 
gesprekken met de gebouwbeheerder? nee 

Zijn er zaken naar voren gekomen tijdens 
de inspectie? nee 
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BIJLAGE IV Analyserapport(en) 
   
   



Volgnr. Monsternummer Locatie Omschrijving Materiaal Analyseresultaat Hechtgebonden
1 0085516 keuken, op radiator pakking < 0,1 w/w % n.v.t.

2 0085519 technische ruimte, in betonnen 
opgestorte vloer

ingestorte golfplaat 5 - 10 w/w % CHR Ja

3 0085514 plaatmateriaal, 2de etage, langs muur plaatmateriaal 5 - 10 w/w % CHR Ja

4 0085521 gevel, langs aluminium raamkozijn kit < 0,1 w/w % n.v.t.

5 0085517 gevel, kozijn rondom raam kit < 0,1 w/w % n.v.t.

6 0085515 keuken, in kast, in kast tegen plafond plaat < 0,1 w/w % n.v.t.

7 0085518 gevel, kozijn rondom raam kit < 0,1 w/w % n.v.t.

8 0085522 gevel, langs aluminium raamkozijn kit < 0,1 w/w % n.v.t.

ANALYSERESULTATEN

GeenBijzonderheden

Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van Search Laboratorium B.V. 
worden opgevraagd.
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Search Laboratorium B.V.

De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Getekend te Petroleumhavenweg 8 te 
Amsterdam

d.d. door:

Ir. Eric J.H.B. Markes12-02-2016

Hoofd Laboratorium

Search Laboratorium B.V.
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Materiaalidentificatie

Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal.

Type onderzoek

Doel onderzoek

Datum identificatie

Adres analyse

Uitvoerend medewerker

Uitvoerend analist

12-02-2016

Leidsedreef 4 2352 BA te Leiderdorp

Robin Pronk

Jos Veldkamp

Monster(s) genomen door
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. genomen zijn, draagt Search Laboratorium B.V. geen 
verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede veiligheid tijdens monsterneming.

Search Ingenieursbureau B.V.

Aantal monsters 8

middels optische microscopie conform NEN5896

Locatie bemonstering

Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam

Rapportnummer: MO-Jeffrey Bakker-16-00003642-SL

Dossiernummer
laboratorium

DOS-16-00003636-SL

Projectnummer
laboratorium

PSL-16-00000305-SL

Projectnummer
opdrachtgever

RFI-16-00001252-SI
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Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is 
exclusief bestemd voor onze opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport  
geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er 
onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze  
algemene voorwaarden staat vermeld. 
 
Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van Search 
Laboratorium B.V. 
Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze  
aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.  
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Rapportage asbestidentificatie met behulp van optische microscopie NEN 5896 

 

 
 

Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen worden gesteld en eventueel extra 

rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever. 

 

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie worden verstrekt omtrent het 

resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 

 

Het dossiernummer van Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de 

uitvoering van iedere opdracht wordt aangemaakt. 

 

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van Search Laboratorium B.V. een onderdeel vormen van een project waarbij een 

directievoerder voor de asbestsanering betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project 

geldende kenmerk ingevoerd.  

 

 
 

Serpentijn 

CHR  = Chrysotiel (wit asbest) 

Amfibool 

ANT  = Anthofyliet (geel asbest) 

AMO  = Amosiet (bruin asbest) 

ACT  = Actinoliet (groen asbest) 

CRO  = Crocidoliet (blauw asbest) 

TRE  = Tremoliet (grijs asbest)  

 

Analyseresultaat w/w% 

Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest van die soort(en) in het  

materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte 

van het gewicht van het totale monster (w=weight=gewicht). 

Analyseresultaat <0,1% 

Conform de NEN 5896 betekent de waarde <0,1% dat in het monster geen asbestvezels zijn aangetroffen.  

Hechtgebonden ja/nee 

In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het materiaal zitten:  

 Hechtgebonden ‘ja’ betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten (breukvlakken uitgezonderd).  

 Hechtgebonden ‘nee’ betekent dat de vezels los in het materiaal zitten den dat het risico hoog is dat er bij lichte 

beroering van het materiaal vezels vrijkomen. 

 Hechtgebonden ‘n.v.t’ betekent dat er geen uitspraak aangaande de gebondenheid nodig is.  

 

 
 

Optische microscopie 

De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst wordt bij een vergroting van ongeveer  

50x onder een stereomicroscoop gezocht naar vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van 

dispersievloeistof een preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscoop bij een vergroting van 125x  

nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van kenmerkende optische eigenschappen zoals:  

brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en het gedrag in gepolariseerd licht.  
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BIJLAGE V Evaluatieformulier 
 
Indien er onvoorzien asbest wordt aangetroffen na afloop van de inventarisatie, dient dit gemeld te 
worden en te worden geregistreerd in onderstaand evaluatieformulier. 
 
 

Evaluatieformulier 
 
 

1. Asbestinventarisatie type A  
 

 
Naam inventarisatiebedrijf   Search Ingenieursbureau B.V. 
SCA-code   07-D070109a.01 
RFI-nummer  RFI-16-00001252-SI 
Vrijgave datum    
  
 

2. Asbestinventarisatie type B 
 

  
Naam inventarisatiebedrijf    
SCA-code    
RFI-nummer   
Vrijgave datum    
  
 

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest  
 

  
Naam inventarisatiebedrijf    
SCA-code    
RFI-nummer  
Vrijgave datum    
  
 
Omschrijving onvoorzien asbest  
 

Omschrijving  Plaats  Hoeveelheid  

      
  
 
Asbestverwijderingsbedrijf  
 

Naam    
SCA-code    
Naam 
 

Handtekening 
 

Verzonden naar  1.  2.  3. 4. 5. 6. 7. 
Door (naam)            
Datum            
Paraaf            
 
Verzendlijst: 1 = AIB type A; 2 = AIB type B; 3 = AIB onvoorzien; 4 = gemeente; 5 = eigenaar; 6 = 
opdrachtgever. 
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BIJLAGE VI SMA-rt document(en) 
 
Het ministerie van SZW heeft een geautomatiseerd databestand geïntroduceerd met 
behulp waarvan de risicoklasse-indeling kan worden bepaald. Dit databestand is 
beschikbaar onder de naam SMA-rt. Search Ingenieursbureau B.V. hanteert het 
databestand SMA-rt als basis om te komen tot een juiste vaststelling van de risicoklasse-
indeling. De Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en handhavingsactiviteiten 
eveneens het databestand SMA-rt. 
 
De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbobesluit [lit. 2 en 4]. Er zijn drie 
risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze 
risicoklassen zijn volgens het volgende globale model ingedeeld:.  
 

Risicoklasse Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Art. 

1  

Blootstellingsniveau 
Chrysotiel vezels <2000 vezels/m³ en de concentratie van Amfibole asbestvezels  

<10.000 vezels/m³ 
Licht regime, vergelijkbaar met de oude “vrijstellingsregelingen”. 

Art. 4.44 

2 

Blootstellingsniveau 
Chrysotiel vezels 2000 tot 1.000.000 vezels/m³ en de Amfibole vezels 10.000 tot 

1.000.000 vezels/m³ 
Standaardregime conform de SC-530 

Art. 4.48 

3  

Blootstellingsniveau 
> 1.000.000 vezels/m³ 

 Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van “risicovolle” 
niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, 

brandwerend board en asbestkarton. 

Art. 4.53a 

 
Indien men er voor kiest af te wijken van de voorgeschreven verwijderingsmethode, dan 
dient vooraf contact opgenomen te worden met Search Ingenieursbureau B.V. 
 
 



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 15 februari 2016 om 16h02 (483812)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00001252-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00001252-SI
Projectnaam -
Broncode 01
Bronnaam Asbestcement vlakke plaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 58,5 m²
Percentage Chrysotiel 5 - 10 %
Analysecertificaatnummer MO-Jeffrey Bakker-16-00003642-SL

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(483812)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 15 februari 2016 om 16h02 (483813)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00001252-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00001252-SI
Projectnaam -
Broncode 04
Bronnaam Golfplaten toegepast in gebouwen

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 4,5 m²
Percentage Chrysotiel 5 - 10 %
Analysecertificaatnummer MO-Jeffrey Bakker-16-00003642-SL

Situatie
Bevestiging Ingestort in beton of cement
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(483813)
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Asbestinventarisatie conform SC 540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigenaar: - 
Opdrachtgever: PVM Eindhoven B.V. 
Partij die optreedt voor de opdrachtgever: - 
Onderzoekslocatie: Leidsedreef 4 2352 BA Leiderdorp  

- gebouw 5 
Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau B.V. 

(certificaatnr. : 07-D070109a) 
Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA): Robin Pronk (04E-300814-140205) 
Datum rapportage: 22-02-2016 
Datum interne autorisatie: 22-02-2016 
Status rapportage: Definitief 
Projectidentificatiecode:  RFI-16-00001254-SI 
 
 

 
 
Soort onderzoek: 

 Type A: direct waarneembaar asbest, asbesthoudende 
producten, etc. 
  Volledig 
  Onvolledig in verband met gesloten ruimte 

 Type B: niet direct waarneembaar asbest, asbesthoudende 
producten, etc. 

 Type G: inventarisatie gericht op gebruik van gebouw 
 
Omvang onderzoek:  

 Gehele gebouw of object 
 Gedeelte van gebouw of object 
 Representatieve steekproef (bijv. flatgebouwen, 10% voor 

melding) 
 Onvoorzien aanwezig asbest 
 Aanvulling op representatieve steekproef 

 
 

Het rapport is geschikt voor volgende doelen: 
 Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type 

A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. 
 Voor het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter 

verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke aanwezig asbest 
in het daaraan voorafgaande type A onderzoek. 

 Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele 
gebouw met een inventarisatierapport type G. 

 Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd 
deel van het onderzochte bouwwerk m.u.v. de beperkingen en/of 
vermoedens in dit rapport. 

 Voor de renovatie van het gehele bouwwerk. 
 Voor de sloop van het gehele bouwwerk. 

 
Risicobeoordeling:  

 Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 
 Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991) 
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Projectgegevens 
Adres onderzoekslocatie:   Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Projectnummer:    RFI-16-00001254-SI 
Datum onderzoek:     09-02-2016 t/m 11-02-2016* 
  
 
Opdrachtgever 
Opdrachtgever:    PVM Eindhoven B.V. 
Contactpersoon:    R. Vroom 
Postadres:     Beukenlaan 129 
Postcode en plaats:    5616 VD EINDHOVEN 
Telefoonnummer:    040-2914020 
 
Opdrachtnemer 
Opdrachtnemer:    Search Ingenieursbureau B.V. 
Contactpersoon:    Drs. Hans J.M. de Jong 
Bezoekadres:     Meerstraat 2 
Postcode en plaats:    5473 AA Heeswijk 
Telefoonnummer:    0413 241666 
Faxnummer:     0413 241667 
Website:     www.searchbv.nl 
E-mail:     asbest@searchbv.nl 
 
Certificaatnummer SC 540:   07-D070109a 
SCA-code:     07-D070109a.01 
Deskundig Inventariseerder Asbest:  Robin Pronk (04E-300814-140205) 
 
Onderzoekgegevens 
Type onderzoek:     Type A: direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, etc. 
        Volledig 
        Onvolledig in verband met gesloten ruimte 
       Type B: niet direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, 

etc. 
       Type G: inventarisatie gericht op het gebruik van het gebouw 
 
Monsterneming en -analyse 
Aantal materiaalmonsters    6, MO-Stef Hilhorst-16-00004646-SL;. 
 
 
Colofon rapportage 
Document versie:    1 
 
Datum rapportage:    22-02-2016  
Datum interne autorisatie:   22-02-2016 
Goedgekeurd door:    Paul M. Verbossen 
 
Opgesteld door:  Rob van der Heijden 
 
Paraaf: 

  
 
Aan zogenoemde conceptrapporten kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen het definitieve 
asbestinventarisatierapport van ons hoofdkantoor is rechtsgeldig. Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport 
mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van Search Ingenieursbureau B.V. Search Ingenieursbureau 
B.V. is gecertificeerd door Eerland Certification B.V. voor het uitvoeren van asbestinventarisaties onder 
certificaatnummer 07-D070109a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze 
leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 

                                          
* Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan 
dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van PVM Eindhoven B.V. is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan het 
gebouw gelegen aan de Leidsedreef 4 te Leiderdorp. 
 
Op 09-02-2016 t/m 11-02-2016 heeft een asbestinventarisatie (type A) plaatsgevonden. 
 
De aanleiding van het onderzoek is het in kaart willen hebben van mogelijk aanwezig 
asbest in het pand. 
 
Er is sprake van een volledige asbestinventarisatie type A, alle tot het onderzoek 
behorende ruimtes zijn aan een inspectie onderworpen. 
 
Alle voor de inspectie van het gebouw relevante data zijn in de volgende tabel 
weergegeven. 
 

Gebruik gebouw Gebouw in gebruik 
tijdens inspectie 

Aantal 
onderzochte 
bouwlagen 

Opstallen 
aanwezig 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Schoolgebouw Deels 2 Nee Ja 

 
 

 
Opmerkingen 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
het betreft een betonnen palen/skelet constructie in het werk gestort. 

Het gebouw is ca 1969 gebouwd en er zijn hierna renovatie en verbouwingen geweest tbv aanbouw etc. 
 

Het gebouw wordt verwarmd via stadsverwarming. 
 

Tijdens inspectie was het gebouw deels op de begane grond t/m 2de etage bewoond door anti kraak. 
 

Tijdens het onderzoek hebben er geen zware destructieve handelingen plaatsgevonden. 
 
Bij het asbestonderzoek is op de volgende locaties een asbesthoudende toepassing 
aangetroffen. Namelijk: 
 

Toepassing(en) 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

Nr. 1 
Toepassing / ruimte pakking / technische ruimte 
Verdieping 2de etage 
Aantal / eenheid 75 Stuks 
Afmeting totaal 300,00 cm² 
Analyseresultaat 15 - 30 w/w % CHR 

 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet 

beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de 
ruimte gering is. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
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Nr. 2 
Toepassing / ruimte branddeur / technische ruimte 
Verdieping 2de etage 
Aantal / eenheid 2 Stuks 
Afmeting totaal 4,00 m² 
Analyseresultaat 5 - 10 w/w % CHR 

 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 

vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 

 

Nr. 3 
Toepassing / ruimte sandwichpaneel / gevel 
Verdieping begane grond en 1ste etage 
Aantal / eenheid 3 Stuks 
Afmeting totaal 1,50 m² 
Analyseresultaat 10 -15 w/w % CHR 

 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 

vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 

 

Nr. 4 
Toepassing / ruimte pakking / langs binnengevel 
Verdieping begane grond t/m 2de etage 
Aantal / eenheid 320 Stuks 
Afmeting totaal 640,00 cm² 
Analyseresultaat 15 - 30 w/w % CHR 

 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet 

beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de 
ruimte gering is. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 

 

Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.1. 
 

 
Er zijn monsters genomen van asbestverdachte toepassingen. Deze bleken na analyse 
geen asbest te bevatten. Zie de volgende toepassingen: 
 

Nr Toepassing Ruimte  Locatie 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

5 kit buitengevel langs aluminiumkozijnen 
 

 

Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.2. 
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Asbestvermoeden 
Er bestaat een redelijk vermoeden op niet-direct waarneembare aanwezigheid van 
asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal en/of asbestbesmette 
constructieonderdelen. 
 

Ruimte Opmerking 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

gehele gebouw 

tijdens het onderzoek hebben er geen zware 
destructieve handelingen plaatsgevonden aan het 

gebouw. mogelijk asbest aanwezig achter vaste vloer/ 
bedekking, wanden/muren, plafonds/daken 

gehele gebouw niet betreedbare koven schachten, mogelijk  ac pijpen / 
pakking aanwezig 

gevel Mogelijk stelplaatjes, restanten kit aanwezig rondom 
kozijnen 

gehele gebouw metalen riolering, mogelijk achter solderingen  koord 
aanwezig  in mof aansluitingen 

 
 

 
Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en 
vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte 
resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren 
die buiten de invloedsfeer van Search Ingenieursbureau B.V. liggen. 
 
Geadviseerd wordt om een aanvullend onderzoek uit te voeren indien er  
werkzaamheden gaan plaatsvinden die betrekking hebben op de in het rapport  
genoemde vermoedens. Middels dit type B onderzoek worden de vermoedens  
weggenomen om uit te sluiten of er asbestverdachte toepassingen aanwezig 
zijn.  
Eventuele zware destructieve handelingen kunnen uitgevoerd worden door een 
SC 530 gecertificeerd bedrijf. Indien er geen vermoedens van kracht zijn op de  
aangetroffen toepassingen waar werkzaamheden worden uitgevoerd, is een  
aanvullend type B onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform de SC 540, tijdens het asbestinventarisatie 
project gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige 
asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te benaderen 
asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen teneinde 
een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van PVM Eindhoven B.V. is een asbestinventarisatie type A uitgevoerd aan 
het gebouw gelegen aan de Leidsedreef 4 te Leiderdorp. De asbestinventarisatie is 
uitgevoerd conform de SC 540. Tijdens deze asbestinventarisatie is de veiligheid in acht 
genomen die volgens wettelijke normen en richtlijnen, alsmede het intern 
kwaliteitssysteem van Search Ingenieursbureau B.V. zijn opgelegd aan haar 
medewerkers. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de SC 540 en NEN-EN-ISO 9001. Indien 
er in dit rapport geen onderzoeksbeperkingen gelden voor het te saneren of te slopen 
gebouw (of onderdeel) is dit rapport geschikt voor het verrichten van een sloopmelding.  
 
Omschrijving van de opgedragen werkzaamheden: 
Het op asbest inventariseren van gebouw 5. 
 
Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden: 
Het op asbest inventariseren van het gehele gebouw 5. 
 
[uitgesloten binnen het onderzoek] 

‐ Het dak op de 2de etage kon niet worden betreden derhalve is het dak uitgesloten 
binnen het onderzoek. 

‐ de kruipruimtes zijn te laag voor inspectie derhalve is deze uitgesloten binnen het 
onderzoek. 

‐ Hoogspanningsruimte is uitgesloten binnen het onderzoek deze kan enkel worden 
benaderd door gecertificeerde instellingen ivm electrocutie gevaar. 

 
Omschrijving inspectie van diverse specifieke onderdelen: 
 

Onderdeel Geïnspecteerd Reden indien niet onderzocht 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

Kruipruimte Nee kruipruimte is te laag voor inspectie 
 

 
Een type A-onderzoek, conform SC-540, omvat het systematisch en volledig 
inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, visueel 
verontreinigde materialen of visueel verontreinigde constructieonderdelen in een 
bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap (met licht destructief onderzoek). 
Derhalve is er geen destructief onderzoek verricht. Search Ingenieursbureau B.V. 
garandeert niet dat bij sloop of andere ingrijpende werkzaamheden, geen verborgen (niet 
direct waarneembare) asbesthoudende materialen blootgelegd kunnen worden die niet 
tijdens het onderzoek zijn waargenomen. Door de inspecteur zijn per verdachte 
asbestverdachte locatie foto’s en materiaalmonsters genomen. 
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1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is het in kaart willen hebben van mogelijk aanwezig 
asbest in het pand. 
 
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het aanwezige asbest in het 
gebouw of gebouwonderdeel welke vernoemd is in §1.1 en het bepalen van de risico’s 
van het aanwezige asbest. Naast de locatie en de afmetingen van het materiaal, zal 
tevens het type en de hoedanigheid van het asbest bepaald worden.  
Het asbestrisico wordt uitgedrukt met behulp van de factoren die het risiconiveau zouden 
kunnen beïnvloeden. Tevens is een risicogerichte classificatie met betrekking tot de 
asbestsanering conform SMA-rt methodiek uitgevoerd. 

1.3 Historisch onderzoek 

Naar aanleiding van historisch onderzoek, zijn inschattingen gemaakt van locaties waar 
asbesthoudende materialen te verwachten zijn.  
 
Inspanning deskresearch en resultaat:  
 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Inspanningen welke verricht zijn ten 

behoeve van de deskresearch Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 
 

 
Voor een volledig overzicht van de deskresearch, zie bijlage III. 

1.4 Analysemethodiek 

Materiaalmonsters: 
 
Analyse van asbestverdachte materialen vindt plaats door het RVA-testen laboratorium, 
Search Laboratorium B.V., analyse conform NEN 5896. Hierbij wordt de detectiegrens 
van 0,1% w/w gehanteerd. 
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2 ASBESTINVENTARISATIE  

2.1 Onderzoeksresultaten 

De volgende pagina’s geven een presentatie per asbestverdachte toepassing. Per 
aangetroffen asbestverdachte locatie worden de details gespecificeerd. Deze gegevens 
dienen altijd in combinatie met de bijgeleverde plattegronden (bijlage I) gezien te 
worden. De nummering van de vindplaatsen en de nummering van de tekeningen komen 
overeen. De hoeveelheden welke genoemd worden in de rapportage betreffen een 
inschatting van de aangetroffen toepassingen. 
 
2.1.1 Asbestverdachte toepassingen 
 
Bij het asbestonderzoek zijn op de volgende locaties asbestverdachte toepassingen 
aangetroffen, namelijk:  
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Nummer vindplaats: 1 
Ruimte(s): technische ruimte 
Etage(s): 2de etage 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: pakking 
Plaats in ruimte(s): tussen flensen 
Situatie: binnen 
Bereikbaarheid: matig 
Bevestigingsmethode: geklemd 
Intact: intact 
Verweerd: Niet verweerd 
Zonder breuk en/of beschadigingen 
te verwijderen: Ja 
Aantal: 75 Stuks 
Afmetingen: 4,00 cm² Per stuk 
Aard van materiaal: Niet hechtgebonden 
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Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085530 technische 
ruimte tussen flensen 15 - 30 w/w % CHR 

 

 
 

Opmerkingen: 
betreft pakkingen geklemd tussen flensen 
 
 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  
Klasse:   2 
 
 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering Optioneel:  
Klasse:   1 
 
 

Handeling/bewerking: 
Saneren in containment met best bestaande technieken.  
 
Indien de toepassing in zijn geheel verwijderd kan worden, kan de sanering in klasse 1 
plaatsvinden. 
 
 

Aanbevolen maatregelen: 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 
sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 
 

Conclusie: 
Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet beschadigd, 
waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is. 
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Nummer vindplaats: 2 
Ruimte(s): technische ruimte 
Etage(s): 2de etage 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: branddeur 
Plaats in ruimte(s): in deur 
Situatie: binnen 
Bereikbaarheid: Slecht 
Bevestigingsmethode: geklemd in deur 
Intact: intact 
Verweerd: Niet verweerd 
Zonder breuk en/of beschadigingen 
te verwijderen: Nee 
Aantal: 2 Stuks 
Afmetingen: 2,00 m² Per stuk 
Aard van materiaal: hechtgebonden 
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Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085531 technische 
ruimte in deur 5 - 10 w/w % CHR 

 

 
 

Opmerkingen: 
betreft 2 deuren 
 
 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  
Klasse:   2 
 
 

Handeling/bewerking: 
Saneren in containment met best bestaande technieken. 
 
 

Aanbevolen maatregelen: 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 
sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 
 

Conclusie: 
Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 
vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. 
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Nummer vindplaats: 3 
Ruimte(s): gevel 
Etage(s): begane grond en 1ste etage 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: sandwichpaneel 
Plaats in ruimte(s): in kozijn 
Situatie: binnen en buiten 
Bereikbaarheid: Slecht 
Bevestigingsmethode: geklemd 
Intact: Intact 
Verweerd: Niet verweerd 
Zonder breuk en/of beschadigingen 
te verwijderen: Nee 
Aantal: 3 Stuks 
Afmetingen: 0,50 m² Per stuk 
Aard van materiaal: Hechtgebonden 
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Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085532 gevel in kozijn 10 -15 w/w % CHR 
 

 
 

Opmerkingen: 
klemlatten zitten aan de buitenzijde 
 
 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  
Klasse:   2 
 
 

Handeling/bewerking: 
Saneren in buitensituatie met best bestaande technieken. 
 
 

Aanbevolen maatregelen: 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 
sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 
 

Conclusie: 
Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 
vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. 
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Nummer vindplaats: 4 
Ruimte(s): langs binnengevel 
Etage(s): begane grond t/m 2de etage 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: pakking 
Plaats in ruimte(s): tussen koppelstukken radiatoren 
Situatie: binnen 
Bereikbaarheid: Matig 
Bevestigingsmethode: geklemd 
Intact: Intact 
Verweerd: Niet verweerd 
Zonder breuk en/of beschadigingen 
te verwijderen: Ja 
Aantal: 320 Stuks 
Afmetingen: 2,00 cm² Per stuk 
Aard van materiaal: Niet hechtgebonden 
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Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085533 langs 
binnengevel 

tussen koppelstukken 
radiatoren 15 - 30 w/w % CHR 

 

 
 

Opmerkingen: 
elke radiator bevat 4 koppelstukken 
 
 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  
Klasse:   2 
 
 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering Optioneel:  
Klasse:   1 
 
 

Handeling/bewerking: 
Saneren in containment met best bestaande technieken.  
 
Indien de toepassing in zijn geheel verwijderd kan worden, kan de sanering in klasse 1 
plaatsvinden. 
 
 

Aanbevolen maatregelen: 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 
sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 
 

Conclusie: 
Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet beschadigd, 
waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is. 
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2.1.2 Niet asbesthoudende toepassingen 
 
Bij het asbestonderzoek is een niet asbesthoudende toepassing aangetroffen, namelijk: 
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Nummer vindplaats: 5 
Ruimte(s): buitengevel 
Etage(s): begane grond t/m 2de etage 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: kit 
Plaats in ruimte(s): langs aluminiumkozijnen 
Situatie: buiten 
Bereikbaarheid: slecht 
Bevestigingsmethode: geplakt 
Aantal: 3 bouwlagen 
Afmetingen: ca. 1.060,00 m  
 
 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085534 buitengevel langs aluminiumkozijnen < 0,1 w/w % 
 

0085535 buitengevel langs aluminiumkozijnen < 0,1 w/w % 
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Opmerkingen: 
betreft kit wat grotendeels verticaal is gebruikt langs muur en aluminiumkozijnen. 
 
 

Opmerkingen afmeting: 
aan de exacte locatie en hoeveelheid kit kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbest te bevatten. 
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BIJLAGE I Plattegrond(en)  
 
 
Gebouw :  Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
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BIJLAGE II Verplichtingen opdrachtgever 
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN REGELGEVING 
 
1.  Algemeen 
  
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat 
over de aanwezigheid van asbest in zij bouwwerk/object, dat hij in 
eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het 
bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk 
onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren. 
 
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan 
de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan 
een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de 
vergunning? 

1. De eigenaar van een bouwwerk; 
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau; 
3. Gebruiker van een bouwwerk. 

  Toelichting: 
1. De houder van de vergunning blijft voor de 

gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt 
voor de rapportage als sanering. Is het niet 
volledig en dus niet geschikt voor afgifte 
omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente 
de aanvrager van de vergunning aan. Deze 
spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. 
Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering. 

2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, 
spreekt de gemeente de houder van de 
vergunning in eerste instantie aan, in tweede 
instantie de asbestverwijderaar. 

  
De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever 
zijn voor zowel de 
asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij 
hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij 
overlaten aan het verwijderings-bedrijf, hetgeen ook logisch is. 
  
De opdrachtgever is degene die: 

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in 
het bezit is van een geldig certificaat voor 
asbestinventarisatie; 

2. De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, 
implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ 
verwijderen; 

3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde 
asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. 
inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 

4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een 
asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig 
certificaat voor asbestverwijderen; 

5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de 
hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen; 

6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het 
asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 

7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een 
afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling; 

8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en 
betaalt. 

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren 
aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft 
verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 
(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk. 
 
2. Asbestinventarisatierapport  
  
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren 
(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn 
wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te 
schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en 
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het 
bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk 
accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. 
  
3. Asbestinventarisatierapport  
  
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-
2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006 
  
Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie 
Art. 3-1-b: 
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar 
nemen (= dus de opdrachtgever)  
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
  
Art. 3-2-b: 
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) 
verwijderen (= dus de 
opdrachtgever)  
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
  
Art. 5 

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de 
opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een 
afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling 
verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf). 
  
Conclusie: 
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een 
inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die 
het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat 
niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. 
Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). 
  

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit 
Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 
1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste 
lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de 
aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan 
wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig 
geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen 
in een inventarisatierapport. 
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden 
of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende 
producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende 
producten. 
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in 
het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk 
opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een 
certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door 
Onze Minister of een certificerende instelling. 
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt 
aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de 
handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, 
of d, verricht. 
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de 
arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan 
een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 
  
Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 
1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met 
uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, 
onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf 
opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een 
bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor 
asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of 
een certificerende instelling. 
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval 
een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam. 
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht 
door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het 
bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het 
toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, 
dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende 
instelling. 
4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede 
worden verricht door een andere persoon dan de persoon, 
bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit 
van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen 
van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister 
of een certificerende instelling. 
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld 
in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het 
bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als 
bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid. 
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, 
of afschriften daarvan en een afschrift van het 
inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn 
op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd 
getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de 
wet. 

  
Par. 4 - Bouwwerken 
Art. 10: 
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de 
vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning 
moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van 
de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand 
stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.  
 
 Let op: In bovenstaande wettekst wordt gesproken over 
een “vergunning”. Sinds het Bouwbesluit 2012 van kracht is, 
is er geen sprake meer van een vergunning, maar van een 
sloop-melding. Voor meer informatie hierover kunt u terecht 
bij de Rijksoverheid.
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BIJLAGE III Deskresearch 
 
Alle voor de inspectie van het gebouw relevante data zijn in de volgende tabel 
weergegeven. 
 

Gebruik gebouw Gebouw in gebruik 
tijdens inspectie 

Aantal 
onderzochte 
bouwlagen 

Opstallen 
aanwezig 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Schoolgebouw Deels 2 Nee Ja 

 

 
De volgende tekeningen waren ten tijde van de inventarisatie beschikbaar:  
 

Tekeningen ter beschikking 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

plattegronden 
 

 
De studie van de tekeningen, vooropname of de deskresearch van het onderzochte 
gebouw heeft de volgende informatie opgeleverd omtrent de aanwezigheid van 
asbestverdachte of asbesthoudende materialen. 
 

Toepassing Bron Bevindingen inspectie Opmerking 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

pakking bron 1 Aangetroffen nog aanwezig zie bron 1 
sandwichpaneel bron 4 Aangetroffen nog aanwezig zie bron 3 

branddeur bron 2 Aangetroffen nog aanwezig zie bron 2 
 
De volgende deskresearch stukken waren ten tijde van de inventarisatie beschikbaar: 
 

Opgesteld door Referentienummer Datum onderzoek Adres 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

ingenieursbureau Oesterbaai AO 723 08-11-2004 leidsedreef 5 te leiderdorp 
 
De volgende informatie is uit de deskresearch naar voren gekomen: 
 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Afmeting bruto vloeroppervlakte (bvo) Onbekend 

Afmetingen gebouw Onbekend 
Bouwjaar 1969 

Jaar en data eventuele verbouwingen Onbekend 
Aard van eventuele verbouwingen Geen verbouwingen bekend. 

Inspanningen welke verricht zijn ten 
behoeve van de deskresearch Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 

Heeft de deskresearch voldoende input/ 
gegevens verschaft? Ja. 

Zijn er originele bestekken? Ja 
Welke stukken zijn beschikbaar gesteld 

door de gemeente (bouwtekeningen, 
bestekken e.d.)? 

Geen stukken beschikbaar gesteld door gemeente. 

Bijzonderheden gebouw 
(brandcompartimentering, geluidsisolatie, 

etc.) 
Geen bijzonderheden bekend. 

Eerdere saneringen, data en locaties, 
eindcontrole / documenten Geen eerdere saneringen bekend. 

Zijn er zaken naar voren gekomen tijdens 
gesprekken met de gebouwbeheerder? nee 

Zijn er zaken naar voren gekomen tijdens 
de inspectie? nee 
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BIJLAGE IV Analyserapport(en) 
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BIJLAGE V Evaluatieformulier 
 
Indien er onvoorzien asbest wordt aangetroffen na afloop van de inventarisatie, dient dit gemeld te 
worden en te worden geregistreerd in onderstaand evaluatieformulier. 
 
 

Evaluatieformulier 
 
 

1. Asbestinventarisatie type A  
 

 
Naam inventarisatiebedrijf   Search Ingenieursbureau B.V. 
SCA-code   07-D070109a.01 
RFI-nummer  RFI-16-00001254-SI 
Vrijgave datum    
  
 

2. Asbestinventarisatie type B 
 

  
Naam inventarisatiebedrijf    
SCA-code    
RFI-nummer   
Vrijgave datum    
  
 

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest  
 

  
Naam inventarisatiebedrijf    
SCA-code    
RFI-nummer   
Vrijgave datum    
  
 
Omschrijving onvoorzien asbest  
 

Omschrijving  Plaats  Hoeveelheid  

      
  
 
Asbestverwijderingsbedrijf  
 

Naam    
SCA-code    
Naam 
 

Handtekening 
 

Verzonden naar  1.  2.  3. 4. 5. 6. 7. 
Door (naam)            
Datum            
Paraaf            
 
Verzendlijst: 1 = AIB type A; 2 = AIB type B; 3 = AIB onvoorzien; 4 = gemeente; 5 = eigenaar; 6 = 
opdrachtgever. 
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BIJLAGE VI SMA-rt document(en) 
 
Het ministerie van SZW heeft een geautomatiseerd databestand geïntroduceerd met 
behulp waarvan de risicoklasse-indeling kan worden bepaald. Dit databestand is 
beschikbaar onder de naam SMA-rt. Search Ingenieursbureau B.V. hanteert het 
databestand SMA-rt als basis om te komen tot een juiste vaststelling van de risicoklasse-
indeling. De Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en handhavingsactiviteiten 
eveneens het databestand SMA-rt. 
 
De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbobesluit [lit. 2 en 4]. Er zijn drie 
risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze 
risicoklassen zijn volgens het volgende globale model ingedeeld:.  
 

Risicoklasse Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Art. 

1  

Blootstellingsniveau 
Chrysotiel vezels <2000 vezels/m³ en de concentratie van Amfibole asbestvezels  

<10.000 vezels/m³ 
Licht regime, vergelijkbaar met de oude “vrijstellingsregelingen”. 

Art. 4.44 

2 

Blootstellingsniveau 
Chrysotiel vezels 2000 tot 1.000.000 vezels/m³ en de Amfibole vezels 10.000 tot 

1.000.000 vezels/m³ 
Standaardregime conform de SC-530 

Art. 4.48 

3  

Blootstellingsniveau 
> 1.000.000 vezels/m³ 

 Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van “risicovolle” 
niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, 

brandwerend board en asbestkarton. 

Art. 4.53a 

 
Indien men er voor kiest af te wijken van de voorgeschreven verwijderingsmethode, dan 
dient vooraf contact opgenomen te worden met Search Ingenieursbureau B.V. 
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Asbestinventarisatie conform SC 540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigenaar:  
Opdrachtgever: PVM Eindhoven B.V. 
Partij die optreedt voor de opdrachtgever:  
Onderzoekslocatie: Leidsedreef 4 2352 BA Leiderdorp – Gebouw 6 
Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau B.V. 

(certificaatnr. : 07-D070109a) 
Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA): Robin Pronk (04E-300814-140205) 
Datum rapportage: 16-02-2016 
Datum interne autorisatie: 16-02-2016 
Status rapportage: Definitief 
Projectidentificatiecode:  RFI-16-00001255-SI 
 
 

 
 
Soort onderzoek: 

 Type A: direct waarneembaar asbest, asbesthoudende 
producten, etc. 
  Volledig 
  Onvolledig in verband met gesloten ruimte 

 Type B: niet direct waarneembaar asbest, asbesthoudende 
producten, etc. 

 Type G: inventarisatie gericht op gebruik van gebouw 
 
Omvang onderzoek:  

 Gehele gebouw of object 
 Gedeelte van gebouw of object 
 Representatieve steekproef (bijv. flatgebouwen, 10% voor 

melding) 
 Onvoorzien aanwezig asbest 
 Aanvulling op representatieve steekproef 

 
 

Het rapport is geschikt voor volgende doelen: 
 Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type 

A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. 
 Voor het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter 

verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke aanwezig asbest 
in het daaraan voorafgaande type A onderzoek. 

 Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele 
gebouw met een inventarisatierapport type G. 

 Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd 
deel van het onderzochte bouwwerk m.u.v. de beperkingen en/of 
vermoedens in dit rapport. 

 Voor de renovatie van het gehele bouwwerk m.u.v. de 
beperkingen en/of vermoedens in dit rapport.. 

 Voor de sloop van het gehele bouwwerk. 
 
Risicobeoordeling:  

 Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 
 Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991) 
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Projectgegevens 
Adres onderzoekslocatie:   Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 
Projectnummer:    RFI-16-00001255-SI 
Datum onderzoek:     12-02-2016 t/m 15-02-2016* 
  
 
Opdrachtgever 
Opdrachtgever:    PVM Eindhoven B.V. 
Contactpersoon:    R. Vroom 
Postadres:     Beukenlaan 129 
Postcode en plaats:    5616 VD EINDHOVEN 
Telefoonnummer:    040-2914020 
 
Opdrachtnemer 
Opdrachtnemer:    Search Ingenieursbureau B.V. 
Contactpersoon:    Drs. Hans J.M. de Jong 
Bezoekadres:     Meerstraat 2 
Postcode en plaats:    5473 AA Heeswijk 
Telefoonnummer:    0413 241666 
Faxnummer:     0413 241667 
Website:     www.searchbv.nl 
E-mail:     asbest@searchbv.nl 
 
Certificaatnummer SC 540:   07-D070109a 
SCA-code:     07-D070109a.01 
Deskundig Inventariseerder Asbest:  Robin Pronk (04E-300814-140205) 
 
Onderzoekgegevens 
Type onderzoek:     Type A: direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, etc. 
        Volledig 
        Onvolledig in verband met gesloten ruimte 
       Type B: niet direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, 

etc. 
       Type G: inventarisatie gericht op het gebruik van het gebouw 
 
Monsterneming en -analyse 
Aantal materiaalmonsters    6, MO-Jeffrey Bakker-16-00003621-SL;. 
 
Colofon rapportage 
Document versie:    1 
 
Datum rapportage:    16-02-2016  
Datum interne autorisatie:   16-02-2016 
Goedgekeurd door:    Paul M. Verbossen 
 
Opgesteld door:  Niels Steenbakkers 
 
Paraaf: 

  
 
Aan zogenoemde conceptrapporten kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen het definitieve 
asbestinventarisatierapport van ons hoofdkantoor is rechtsgeldig. Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport 
mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van Search Ingenieursbureau B.V. Search Ingenieursbureau 
B.V. is gecertificeerd door Eerland Certification B.V. voor het uitvoeren van asbestinventarisaties onder 
certificaatnummer 07-D070109a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze 
leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 

                                          
* Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan 
dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van PVM Eindhoven B.V. is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan het 
gebouw gelegen aan de Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6. 
 
Op 12-02-2016 t/m 15-02-2016 heeft een asbestinventarisatie (type A) plaatsgevonden. 
 
De aanleiding van het onderzoek is het in kaart willen hebben van mogelijk aanwezig 
asbest in het gebouw. 
 
Er is sprake van een volledige asbestinventarisatie type A, alle tot het onderzoek 
behorende ruimtes zijn aan een inspectie onderworpen. 
 
Alle voor de inspectie van het gebouw relevante data zijn in de volgende tabel 
weergegeven. 
 

Gebruik gebouw Gebouw in gebruik 
tijdens inspectie 

Aantal 
onderzochte 
bouwlagen 

Opstallen 
aanwezig 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 
Schoolgebouw Nee 4 Ja Ja 

 
 

 
Opmerkingen 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 
 

Het betreft een betonnen skeletbouw constructie. 
De voorgevel zijde is reeds gerenoveerd en heeft dubbelglas ramen met rubber afdichtingen. de achtergevelzijde is 

grotendeels nog voorzien van enkelglas ramen. 
 

Het gebouw wordt verwarmd via stadsverwarming. 
 

De volgende delen zijn uitgesloten tijdens het onderzoek: 
- het dak is niet bereikbaar derhalve is deze uitgesloten van het onderzoek 

- de kruipruimtes zijn te laag voor inspectie derhalve zijn deze uitgesloten van het onderzoek 
 

Tijdens het onderzoek hebben er geen zware destructieve handelingen plaatsgevonden. 
 

 
Installaties 

Installatie(s) 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 

Ruimte Opstal/bijgebouw 

  
 

Soort installatie 4x gevelkachels 
Merk en type Dru onbekend 
Bouwjaar 1970 
Asbestverdacht? * Asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

3: Demontage van de installatie en de asbesthoudende 
materialen in saneringsklasse 3 verwijderen. 

Klasse 3 sanering is noodzakelijk; achter gevelkachels zit een zachte niet-hechtgebonden plaat (zie toepassing 4) 
 

* Op basis van het Handboek Asbest van Intechnium is bepaald of een installatie asbestverdacht is. 
(Intechnium, Handboek Asbest, verantwoord omgaan met en veilig werken aan asbesthoudende installaties, 
Woerden, 2000). Wanneer een installatie niet in het handboek vermeld wordt, is deze automatisch 
asbestverdacht. 
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Bij het asbestonderzoek is op de volgende locaties een asbesthoudende toepassing 
aangetroffen. Namelijk: 
 

Toepassingen 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 

Nr. 1 
Toepassing / ruimte Vloerluik / diverse ruimtes (hoofdgebouw) 
Verdieping Begane grond 
Aantal / eenheid 5 locaties 
Afmeting totaal 2,50 m² 
Analyseresultaat 5 - 10 w/w % CHR 

 

Risicoklasse 2 (of 1) 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 

vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimten is gering. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te laten saneren. 

 

Nr. 2 
Toepassing / ruimte Golfplaten / dak verbindingsgebouw 
Verdieping Eerste etage niveau 
Aantal / eenheid 1 locatie 
Afmeting totaal 30,00 m² 
Analyseresultaat 5 - 10 w/w % CHR 

 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal is licht verweerd, niet beschadigd en het asbest is 

hechtgebonden. De kans op vezelemissie uit het materiaal bij normaal 
gebruik van het gebouw is gering. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te laten saneren. 
 
Graag willen wij u er op attenderen dat de Rijksoverheid vanaf 2024 een 
verbod op asbestdaken voert. Particulieren, bedrijven en (overheids-
)instellingen mogen dan geen asbestdaken meer bezitten.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. 

 

Nr. 4 
Toepassing / ruimte Plaatmateriaal / diverse ruimten bijgebouw 
Verdieping Begane grond 
Aantal / eenheid 4 locaties 
Afmeting totaal 1,00 m² 
Analyseresultaat 15 - 30 w/w % AMO 

2 - 5 w/w % CHR 
 

Risicoklasse 3 
Conclusie en Aanbevelingen Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet 

beschadigd en moeilijk bereikbaar, waardoor de kans op vezelemissie bij 
normaal gebruik van de ruimte gering is. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te laten saneren. 

 

Nr. 5 
Toepassing / ruimte Vloerzeil / diverse ruimten bijgebouw 
Verdieping Begane grond 
Aantal / eenheid 2 locaties 
Afmeting totaal 8,00 m² 
Analyseresultaat 15 - 30 w/w % CHR 

 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het asbest in het zeil is niet-hechtgebonden, echter de asbesthoudende laag 

is afgedekt met een kunststof laag, waardoor de kans op vezelemissie bij 
normaal gebruik van de ruimten zeer gering is. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te laten saneren. 

 

Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.2. 
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Er zijn monsters genomen van asbestverdachte toepassingen. Deze bleken na analyse 
geen asbest te bevatten. Zie de volgende toepassingen: 
 

Nr Toepassing Ruimte  Locatie 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 

3 Kit Gevel Rondom ramen in kozijnen (enkel glas) 
 

 

Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.3. 
 

 
Asbestvermoeden 
Er bestaat een redelijk vermoeden op niet-direct waarneembare aanwezigheid van 
asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal en/of asbestbesmette 
constructieonderdelen. 
 

Ruimte Opmerking 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 

Gehele gebouw 
Tijdens het onderzoek hebben er geen zware destructieve handelingen plaatsgevonden 

aan het gebouw. Mogelijk is asbest aanwezig in/achter vaste vloerbedekking, 
wanden/muren, plafonds/daken. 

Gevel In de kozijnconstructie heeft geen inspectie plaatsgevonden. Mogelijk zijn hier 
stelplaatjes aanwezig of restanten asbestverdacht kit. 

Gehele gebouw Afgesloten koven en schachten waren niet betreedbaar. Mogelijk zijn hier asbestcement 
pijpen of asbestverdachte pakkingen aanwezig. 

Gehele gebouw In de metalen riolering is mogelijk achter solderingen asbestverdacht koord aanwezig  in 
de mofaansluitingen. 

 
 

 
Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en 
vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte 
resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren 
die buiten de invloedsfeer van Search Ingenieursbureau B.V. liggen. 
 
Geadviseerd wordt om een aanvullend onderzoek uit te voeren indien er  
werkzaamheden gaan plaatsvinden die betrekking hebben op de in het rapport  
genoemde vermoedens. Middels dit type B onderzoek worden de vermoedens  
weggenomen om uit te sluiten of er asbestverdachte toepassingen aanwezig 
zijn.  
Eventuele zware destructieve handelingen kunnen uitgevoerd worden door een 
SC 530 gecertificeerd bedrijf. Indien er geen vermoedens van kracht zijn op de  
aangetroffen toepassingen waar werkzaamheden worden uitgevoerd, is een  
aanvullend type B onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform de SC 540, tijdens het asbestinventarisatie 
project gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige 
asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te benaderen 
asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen teneinde 
een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van PVM Eindhoven B.V. is een asbestinventarisatie type A uitgevoerd aan 
het gebouw gelegen aan de Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6. De 
asbestinventarisatie is uitgevoerd conform de SC 540. Tijdens deze asbestinventarisatie 
is de veiligheid in acht genomen die volgens wettelijke normen en richtlijnen, alsmede 
het intern kwaliteitssysteem van Search Ingenieursbureau B.V. zijn opgelegd aan haar 
medewerkers. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de SC 540 en NEN-EN-ISO 9001. Indien 
er in dit rapport geen onderzoeksbeperkingen gelden voor het te saneren of te slopen 
gebouw (of onderdeel) is dit rapport geschikt voor het verrichten van een sloopmelding.  
 
Omschrijving van de opgedragen werkzaamheden: 
Het op asbest inventariseren van gebouw 6. 
 
Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden: 
Het op asbest inventariseren van het gehele gebouw en opstal/bijgebouw. 
 
Omschrijving inspectie van diverse specifieke onderdelen: 

Onderdeel Geïnspecteerd Reden indien niet onderzocht 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp 

Opstallen Ja - 
Kruipruimte Nee De kruipruimten onder het hoofdgebouw zijn te laag 

Dak Nee Geen toegang 
 

 
Een type A-onderzoek, conform SC-540, omvat het systematisch en volledig 
inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, visueel 
verontreinigde materialen of visueel verontreinigde constructieonderdelen in een 
bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap (met licht destructief onderzoek). 
Derhalve is er geen destructief onderzoek verricht. Search Ingenieursbureau B.V. 
garandeert niet dat bij sloop of andere ingrijpende werkzaamheden, geen verborgen (niet 
direct waarneembare) asbesthoudende materialen blootgelegd kunnen worden die niet 
tijdens het onderzoek zijn waargenomen. Door de inspecteur zijn per verdachte 
asbestverdachte locatie foto’s en materiaalmonsters genomen. 

1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is het in kaart willen hebben van mogelijk aanwezig 
asbest in het gebouw. 
 
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het aanwezige asbest in het 
gebouw of gebouwonderdeel welke vernoemd is in §1.1 en het bepalen van de risico’s 
van het aanwezige asbest. Naast de locatie en de afmetingen van het materiaal, zal 
tevens het type en de hoedanigheid van het asbest bepaald worden.  
Het asbestrisico wordt uitgedrukt met behulp van de factoren die het risiconiveau zouden 
kunnen beïnvloeden. Tevens is een risicogerichte classificatie met betrekking tot de 
asbestsanering conform SMA-rt methodiek uitgevoerd. 
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1.3 Historisch onderzoek 

Naar aanleiding van historisch onderzoek, zijn inschattingen gemaakt van locaties waar 
asbesthoudende materialen te verwachten zijn.  
 
Inspanning deskresearch en resultaat:  
 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Inspanningen welke verricht zijn ten 

behoeve van de deskresearch Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 
 

 
Voor een volledig overzicht van de deskresearch, zie bijlage III. 

1.4 Analysemethodiek 

Materiaalmonsters: 
 
Analyse van asbestverdachte materialen vindt plaats door het RVA-testen laboratorium, 
Search Laboratorium B.V., analyse conform NEN 5896. Hierbij wordt de detectiegrens 
van 0,1% w/w gehanteerd. 
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2 ASBESTINVENTARISATIE  

2.1 Onderzoeksresultaten 

De volgende pagina’s geven een presentatie per asbestverdachte toepassing. Per 
aangetroffen asbestverdachte locatie worden de details gespecificeerd. Deze gegevens 
dienen altijd in combinatie met de bijgeleverde plattegronden (bijlage I) gezien te 
worden. De nummering van de vindplaatsen en de nummering van de tekeningen komen 
overeen. De hoeveelheden welke genoemd worden in de rapportage betreffen een 
inschatting van de aangetroffen toepassingen. 
 
2.1.1 Installaties 
 

Installatie(s) 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 

Ruimte Opstal/bijgebouw 

  
 

Soort installatie 4x gevelkachels 
Merk en type Dru onbekend 
Bouwjaar 1970 
Asbestverdacht? * Asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

3: Demontage van de installatie en de asbesthoudende 
materialen in saneringsklasse 3 verwijderen. 

Klasse 3 sanering is noodzakelijk; achter gevelkachels zit een zachte niet-hechtgebonden plaat (zie toepassing 4) 
 

* Op basis van het Handboek Asbest van Intechnium is bepaald of een installatie asbestverdacht is. 
(Intechnium, Handboek Asbest, verantwoord omgaan met en veilig werken aan asbesthoudende installaties, 
Woerden, 2000). Wanneer een installatie niet in het handboek vermeld wordt, is deze automatisch 
asbestverdacht.  

 
2.1.2 Asbesthoudende toepassingen 
 
Bij het asbestonderzoek zijn op de volgende locaties asbesthoudende toepassingen 
aangetroffen, namelijk:  
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
Nummer vindplaats: 1 
Ruimte(s): Diverse ruimtes, gebouw 6 
Etage(s): Begane grond 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: Vloerluik 
Plaats in ruimte(s): Op vloer 
Situatie: Binnen 
Bereikbaarheid: Matig 
Bevestigingsmethode: Los 
Intact: Intact 
Verweerd: Niet verweerd 
Zonder breuk en/of beschadigingen 
te verwijderen: Ja 
Aantal: 5 locaties 
Afmetingen: 0,50 m² Per stuk 
Aard van materiaal: Hechtgebonden 
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Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085523 Diverse ruimtes  Op vloer 5 - 10 w/w % CHR 
 

 
 

Opmerkingen: 
Op een locatie is het materiaal opgeslagen en niet als vloerluik toegepast. 
 
 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  
Klasse:   2 
 
 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering Optioneel:  
Klasse:   1 
 
 

Handeling/bewerking: 
Saneren in containment met best bestaande technieken.  
 
Indien de toepassing in zijn geheel en onbeschadigd verwijderd wordt, kan de sanering in 
klasse 1 plaatsvinden. 
 
 

Aanbevolen maatregelen: 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 
sloop- of renovatiewerkzaamheden te laten saneren. 
 
 

Conclusie: 
Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 
vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimten is gering. 
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 
Nummer vindplaats: 2 
Ruimte(s): Dak verbindingsgebouw 
Etage(s): Eerste etage niveau 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: Golfplaten 
Plaats in ruimte(s): Verbindingsgebouwtje tussen gebouwen 4 en 6 
Situatie: Buiten 
Bereikbaarheid: Slecht 
Bevestigingsmethode: Geschroefd 
Intact: Intact 
Verweerd: Licht verweerd 
Zonder breuk en/of beschadigingen 
te verwijderen: Nee 
Aantal: 1 locatie 
Afmetingen: 30,00 m² Totaal 
Aard van materiaal: Hechtgebonden 
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Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085524 Dak Op dak 5 - 10 w/w % CHR 
 

 
 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  
Klasse:   2 
 
 

Handeling/bewerking: 
Saneren in buitensituatie met best bestaande technieken. 
 
 

Aanbevolen maatregelen: 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 
sloop- of renovatiewerkzaamheden te laten saneren. 
 
Graag willen wij u er op attenderen dat de Rijksoverheid vanaf 2024 een verbod op 
asbestdaken voert. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen dan geen 
asbestdaken meer bezitten.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. 
 
 

Conclusie: 
Het materiaal is licht verweerd, niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans 
op vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van het gebouw is gering. 
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 
Nummer vindplaats: 4 
Ruimte(s): diverse ruimte (opstal/bijgebouw) 
Etage(s): begane grond 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: Plaatmateriaal 
Plaats in ruimte(s): Tegen binnengevel achter gevelkachels 
Situatie: Binnen 
Bereikbaarheid: Slecht 
Bevestigingsmethode: Geschroefd 
Intact: Intact 
Verweerd: Niet verweerd 
Zonder breuk en/of beschadigingen 
te verwijderen: Nee 
Aantal: 4 locaties 
Afmetingen: 0,25 m² Per stuk 
Aard van materiaal: Niet hechtgebonden 
 
 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085527 Diverse ruimten 
bijgebouw 

Tegen binnengevel achter 
gevelkachels 

15 - 30 w/w % AMO 
2 - 5 w/w % CHR 

 

 
 

Opmerkingen: 
Het betreft plaatmateriaal welke tegen de binnenwand is geschroefd, achter de 
asbestverdachte gevelkachels. 
 
 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  
Klasse:   3 
 
 

Handeling/bewerking: 
Saneren in containment met best bestaande technieken. 
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Aanbevolen maatregelen: 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 
sloop- of renovatiewerkzaamheden te laten saneren. 
 
 

Conclusie: 
Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet beschadigd en 
moeilijk bereikbaar, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de 
ruimten gering is. 
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Opdrachtgever: PVM Eindhoven B.V. 
 

Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 
Nummer vindplaats: 5 
Ruimte(s): Diverse ruimtes (opstal/bijgebouw) 
Etage(s): Begane grond 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: Vloerzeil 
Plaats in ruimte(s): Op vloer 
Situatie: Binnen 
Bereikbaarheid: Goed 
Bevestigingsmethode: Geplakt 
Intact: Intact 
Verweerd: Niet verweerd 
Zonder breuk en/of beschadigingen 
te verwijderen: Nee 
Aantal: 2 locaties 
Afmetingen: 8,00 m² totaal 
Aard van materiaal: Niet hechtgebonden 
 
 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085528 diverse ruimtes 
(opstal/bijgebouw) Op vloer 15 - 30 w/w % CHR 

 

 
 

Opmerkingen afmeting: 
Het betreft hier 2 ruimtes met elk een oppervlakte van ca. 4 m². 
 
 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  
Klasse:   2 
 
 

Handeling/bewerking: 
Saneren in containment met best bestaande technieken. 
 
 

Aanbevolen maatregelen: 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 
sloop- of renovatiewerkzaamheden te laten saneren. 
 



 

Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
 12 Projectnummer: RFI-16-00001255-SI 

Opdrachtgever: PVM Eindhoven B.V. 
 

 

Conclusie: 
Het asbest in het zeil is niet-hechtgebonden, echter de asbesthoudende laag is afgedekt 
met een kunststof laag, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de 
ruimten zeer gering is. 
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2.1.3 Niet asbesthoudende toepassingen 
 
Bij het asbestonderzoek is een niet asbesthoudende toepassing aangetroffen, namelijk: 
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Gebouw(nr.): Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 
Nummer vindplaats: 3 
Ruimte(s): Gevel 
Etage(s): Begane grond t/m derde etage 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

  
  

 
 

Details toepassing: 
Omschrijving toepassing: Kit 
Plaats in ruimte(s): Rondom ramen in kozijnen (enkel glas) 
Situatie: Binnen en buiten 
Bereikbaarheid: Matig 
Bevestigingsmethode: Geplakt 
Aantal: 4 bouwlagen 
Afmetingen: 800,00 m totaal 
 
 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0085525 Gevel Rondom ramen in kozijnen (enkel glas) < 0,1 w/w % 
 

0085526 Gevel Rondom ramen in kozijnen (enkel glas) < 0,1 w/w % 
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Opmerkingen: 
Het betreft kit welke is gebruikt rondom enkelglas ramen. Op de plattegronden in bijlage 
I zijn enkel de monsternamelocaties ingetekend. 
 
 

Opmerkingen afmeting: 
De genoemde afmeting is een ruwe schatting. 
 
 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 
boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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BIJLAGE I Plattegrond(en)  
 
 
Gebouw :  Leidsedreef 4 te Leiderdorp 
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Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
 17 Projectnummer: RFI-16-00001255-SI 

Opdrachtgever: PVM Eindhoven B.V. 
 

BIJLAGE II Verplichtingen opdrachtgever 
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN REGELGEVING 
 
1.  Algemeen 
  
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat 
over de aanwezigheid van asbest in zij bouwwerk/object, dat hij in 
eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het 
bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk 
onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren. 
 
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan 
de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan 
een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de 
vergunning? 

1. De eigenaar van een bouwwerk; 
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau; 
3. Gebruiker van een bouwwerk. 

  Toelichting: 
1. De houder van de vergunning blijft voor de 

gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt 
voor de rapportage als sanering. Is het niet 
volledig en dus niet geschikt voor afgifte 
omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente 
de aanvrager van de vergunning aan. Deze 
spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. 
Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering. 

2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, 
spreekt de gemeente de houder van de 
vergunning in eerste instantie aan, in tweede 
instantie de asbestverwijderaar. 

  
De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever 
zijn voor zowel de 
asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij 
hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij 
overlaten aan het verwijderings-bedrijf, hetgeen ook logisch is. 
  
De opdrachtgever is degene die: 

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in 
het bezit is van een geldig certificaat voor 
asbestinventarisatie; 

2. De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, 
implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ 
verwijderen; 

3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde 
asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. 
inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 

4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een 
asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig 
certificaat voor asbestverwijderen; 

5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de 
hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen; 

6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het 
asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 

7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een 
afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling; 

8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en 
betaalt. 

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren 
aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft 
verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 
(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk. 
 
2. Asbestinventarisatierapport  
  
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren 
(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn 
wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te 
schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en 
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het 
bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk 
accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. 
  
3. Asbestinventarisatierapport  
  
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-
2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006 
  
Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie 
Art. 3-1-b: 
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar 
nemen (= dus de opdrachtgever)  
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
  
Art. 3-2-b: 
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) 
verwijderen (= dus de 
opdrachtgever)  
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
  
Art. 5 

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de 
opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een 
afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling 
verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf). 
  
Conclusie: 
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een 
inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die 
het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat 
niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. 
Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). 
  

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit 
Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 
1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste 
lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de 
aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan 
wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig 
geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen 
in een inventarisatierapport. 
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden 
of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende 
producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende 
producten. 
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in 
het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk 
opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een 
certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door 
Onze Minister of een certificerende instelling. 
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt 
aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de 
handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, 
of d, verricht. 
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de 
arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan 
een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 
  
Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 
1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met 
uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, 
onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf 
opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een 
bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor 
asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of 
een certificerende instelling. 
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval 
een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam. 
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht 
door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het 
bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het 
toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, 
dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende 
instelling. 
4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede 
worden verricht door een andere persoon dan de persoon, 
bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit 
van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen 
van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister 
of een certificerende instelling. 
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld 
in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het 
bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als 
bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid. 
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, 
of afschriften daarvan en een afschrift van het 
inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn 
op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd 
getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de 
wet. 

  
Par. 4 - Bouwwerken 
Art. 10: 
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de 
vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning 
moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van 
de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand 
stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.  
 
 Let op: In bovenstaande wettekst wordt gesproken over 
een “vergunning”. Sinds het Bouwbesluit 2012 van kracht is, 
is er geen sprake meer van een vergunning, maar van een 
sloop-melding. Voor meer informatie hierover kunt u terecht 
bij de Rijksoverheid.
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BIJLAGE III Deskresearch 
 
Alle voor de inspectie van het gebouw relevante data zijn in de volgende tabel 
weergegeven. 
 

Gebruik gebouw Gebouw in gebruik 
tijdens inspectie 

Aantal 
onderzochte 
bouwlagen 

Opstallen 
aanwezig 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 
Schoolgebouw Nee 4 Ja Ja 

 

 
De volgende tekeningen waren ten tijde van de inventarisatie beschikbaar:  
 

Tekeningen ter beschikking 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 

Plattegronden 
 

 
De studie van de tekeningen, vooropname of de deskresearch van het onderzochte 
gebouw heeft de volgende informatie opgeleverd omtrent de aanwezigheid van 
asbestverdachte of asbesthoudende materialen. 
 

Toepassing Bron Bevindingen inspectie Opmerking 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 

vloerluiken, gebouw Desk Research Aangetroffen Zie bron 1 
vloerzeil (bijgebouw) Desk Research Aangetroffen Zie bron 5 

plaat (achter gevelkachels 
in bijgebouw) Desk Research Aangetroffen Zie bron 4 

golfplaten -overkapping 
(gebouw) Desk Research Aangetroffen Zie bron 2 

gevelkachels (bijgebouw) Desk Research Aangetroffen Zie ‘installaties’ 
 
De volgende deskresearch stukken waren ten tijde van de inventarisatie beschikbaar: 
 

Opgesteld door Referentienummer Datum onderzoek Adres 
Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 

Alex Stewart Environmental 
Consultancy B.V. 067.03 / III 16-01-2004 Leidsedreef 4a te Leiderdorp 

 
De volgende informatie is uit de deskresearch naar voren gekomen: 
 

Leidsedreef 4 te Leiderdorp, gebouw 6 
Afmeting bruto vloeroppervlakte (bvo)  Onbekend 

Afmetingen gebouw  Onbekend 
Bouwjaar 1969 

Jaar en data eventuele verbouwingen Onbekend 
Aard van eventuele verbouwingen Geen verbouwingen bekend. 

Inspanningen welke verricht zijn ten behoeve van de 
deskresearch Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 

Heeft de deskresearch voldoende input/ gegevens 
verschaft? Ja. 

Zijn er originele bestekken? Ja 
Welke stukken zijn beschikbaar gesteld door de 
gemeente (bouwtekeningen, bestekken e.d.)? Geen stukken beschikbaar gesteld door gemeente. 

Bijzonderheden gebouw (brandcompartimentering, 
geluidsisolatie, etc.) Geen bijzonderheden bekend. 

Eerdere saneringen, data en locaties, eindcontrole / 
documenten Geen eerdere saneringen bekend. 

Zijn er zaken naar voren gekomen tijdens 
gesprekken met de gebouwbeheerder? Nee 

Zijn er zaken naar voren gekomen tijdens de 
inspectie? Nee 
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BIJLAGE IV Analyserapport(en) 
   
   



Volgnr. Monsternummer Locatie Omschrijving Materiaal Analyseresultaat Hechtgebonden
1 0085528 diverse ruimtes (opstal/bijgebouw), 

op vloer
vloerzeil 15 - 30 w/w % CHR Nee

2 0085523 diverse ruimtes (hoofdgebouw nr. 6), 
op vloer

vloerluik 5 - 10 w/w % CHR Ja

3 0085525 gevel  (hoofdgebouw nr. 6), rondom 
enkelglas ramen

kit < 0,1 w/w % n.v.t.

4 0085524 dak, dak golfplaten 5 - 10 w/w % CHR Ja

5 0085527 diverse ruimte (opstal/bijgebouw), 
achter gevel ka

plaatmateriaal 2 - 5 w/w % CHR, 15 - 30 w/w % AMO Nee

6 0085526 gevel  (hoofdgebouw nr. 6), rondom 
enkelglas ramen

kit < 0,1 w/w % n.v.t.

ANALYSERESULTATEN

GeenBijzonderheden

Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van Search Laboratorium B.V. 
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Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Search Laboratorium B.V.

De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.
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asbest in asbestverdacht materiaal.
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Aantal monsters 6

middels optische microscopie conform NEN5896
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Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is 
exclusief bestemd voor onze opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport  
geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er 
onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze  
algemene voorwaarden staat vermeld. 
 
Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van Search 
Laboratorium B.V. 
Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze  
aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.  
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RAPPORT MO 

UITLEG RAPPORTAGES ALGEMEEN 

AANVULLENDE UITLEG ANALYSERESULTAAT 

 

 
 

Rapportage asbestidentificatie met behulp van optische microscopie NEN 5896 

 

 
 

Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen worden gesteld en eventueel extra 

rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever. 

 

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie worden verstrekt omtrent het 

resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 

 

Het dossiernummer van Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de 

uitvoering van iedere opdracht wordt aangemaakt. 

 

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van Search Laboratorium B.V. een onderdeel vormen van een project waarbij een 

directievoerder voor de asbestsanering betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project 

geldende kenmerk ingevoerd.  

 

 
 

Serpentijn 

CHR  = Chrysotiel (wit asbest) 

Amfibool 

ANT  = Anthofyliet (geel asbest) 

AMO  = Amosiet (bruin asbest) 

ACT  = Actinoliet (groen asbest) 

CRO  = Crocidoliet (blauw asbest) 

TRE  = Tremoliet (grijs asbest)  

 

Analyseresultaat w/w% 

Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest van die soort(en) in het  

materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte 

van het gewicht van het totale monster (w=weight=gewicht). 

Analyseresultaat <0,1% 

Conform de NEN 5896 betekent de waarde <0,1% dat in het monster geen asbestvezels zijn aangetroffen.  

Hechtgebonden ja/nee 

In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het materiaal zitten:  

 Hechtgebonden ‘ja’ betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten (breukvlakken uitgezonderd).  

 Hechtgebonden ‘nee’ betekent dat de vezels los in het materiaal zitten den dat het risico hoog is dat er bij lichte 

beroering van het materiaal vezels vrijkomen. 

 Hechtgebonden ‘n.v.t’ betekent dat er geen uitspraak aangaande de gebondenheid nodig is.  

 

 
 

Optische microscopie 

De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst wordt bij een vergroting van ongeveer  

50x onder een stereomicroscoop gezocht naar vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van 

dispersievloeistof een preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscoop bij een vergroting van 125x  

nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van kenmerkende optische eigenschappen zoals:  

brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en het gedrag in gepolariseerd licht.  
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BIJLAGE V Evaluatieformulier 
 
Indien er onvoorzien asbest wordt aangetroffen na afloop van de inventarisatie, dient dit gemeld te 
worden en te worden geregistreerd in onderstaand evaluatieformulier. 
 
 

Evaluatieformulier 
 
 

1. Asbestinventarisatie type A  
 

 
Naam inventarisatiebedrijf   Search Ingenieursbureau B.V. 
SCA-code   07-D070109a.01 
RFI-nummer  RFI-16-00001255-SI 
Vrijgave datum    
  
 

2. Asbestinventarisatie type B 
 

  
Naam inventarisatiebedrijf    
SCA-code    
RFI-nummer   
Vrijgave datum    
  
 

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest  
 

  
Naam inventarisatiebedrijf    
SCA-code    
RFI-nummer  RFI-16-00001255-SI 
Vrijgave datum    
  
 
Omschrijving onvoorzien asbest  
 

Omschrijving  Plaats  Hoeveelheid  

      
  
 
Asbestverwijderingsbedrijf  
 

Naam    
SCA-code    
Naam 
 

Handtekening 
 

Verzonden naar  1.  2.  3. 4. 5. 6. 7. 
Door (naam)            
Datum            
Paraaf            
 
Verzendlijst: 1 = AIB type A; 2 = AIB type B; 3 = AIB onvoorzien; 4 = gemeente; 5 = eigenaar; 6 = 
opdrachtgever. 
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BIJLAGE VI SMA-rt document(en) 
 
Het ministerie van SZW heeft een geautomatiseerd databestand geïntroduceerd met 
behulp waarvan de risicoklasse-indeling kan worden bepaald. Dit databestand is 
beschikbaar onder de naam SMA-rt. Search Ingenieursbureau B.V. hanteert het 
databestand SMA-rt als basis om te komen tot een juiste vaststelling van de risicoklasse-
indeling. De Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en handhavingsactiviteiten 
eveneens het databestand SMA-rt. 
 
De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbobesluit [lit. 2 en 4]. Er zijn drie 
risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze 
risicoklassen zijn volgens het volgende globale model ingedeeld:.  
 

Risicoklasse Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Art. 

1  

Blootstellingsniveau 
Chrysotiel vezels <2000 vezels/m³ en de concentratie van Amfibole asbestvezels  

<10.000 vezels/m³ 
Licht regime, vergelijkbaar met de oude “vrijstellingsregelingen”. 

Art. 4.44 

2 

Blootstellingsniveau 
Chrysotiel vezels 2000 tot 1.000.000 vezels/m³ en de Amfibole vezels 10.000 tot 

1.000.000 vezels/m³ 
Standaardregime conform de SC-530 

Art. 4.48 

3  

Blootstellingsniveau 
> 1.000.000 vezels/m³ 

 Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van “risicovolle” 
niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, 

brandwerend board en asbestkarton. 

Art. 4.53a 

 
Indien men er voor kiest af te wijken van de voorgeschreven verwijderingsmethode, dan 
dient vooraf contact opgenomen te worden met Search Ingenieursbureau B.V. 
 
 



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 17 februari 2016 om 08h43 (485195)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00001255-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00001255-SI
Projectnaam -
Broncode -
Bronnaam Asbestverdachte Dru gevelkachels

Feiten
Productspecificatie Asbestkoord
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 4 stuks
Percentage Chrysotiel n.v.t.
Analysecertificaatnummer Visuele waarneming

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 3
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK3

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankelijke lucht) of volgelaatsmasker met een equivalente
protectiefactor te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(485195)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 17 februari 2016 om 08h26 (485176)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00001255-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00001255-SI
Projectnaam -
Broncode 01
Bronnaam Plaat kruipluik (saneringsklasse 2)

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2,5 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Analysecertificaatnummer MO-Jeffrey Bakker-16-00003621-SL

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(485176)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 17 februari 2016 om 08h26 (485179)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00001255-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00001255-SI
Projectnaam -
Broncode 01
Bronnaam Plaat kruipluik (saneringsklasse 1)

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2,5 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Analysecertificaatnummer MO-Jeffrey Bakker-16-00003621-SL

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(485179)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 februari 2016 om 16h31 (484997)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00001255-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00001255-SI
Projectnaam -
Broncode 02
Bronnaam Asbestcement golfplaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 30 m²
Percentage Chrysotiel 5 - 10 %
Analysecertificaatnummer MO-Jeffrey Bakker-16-00003621-SL

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Niet
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530,  te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(484997)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 februari 2016 om 16h31 (485001)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00001255-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00001255-SI
Projectnaam -
Broncode 03
Bronnaam Plaatmateriaal

Feiten
Productspecificatie Board
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 4 stuks
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer MO-Jeffrey Bakker-16-00003621-SL

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 3
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK3

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankelijke lucht) of volgelaatsmasker met een equivalente
protectiefactor te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(485001)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 februari 2016 om 16h31 (485004)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00001255-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00001255-SI
Projectnaam -
Broncode 04
Bronnaam Vloerzeil

Feiten
Productspecificatie Vinylzeil
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 8 m²
Percentage Chrysotiel 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer MO-Jeffrey Bakker-16-00003621-SL

Situatie
Bevestiging Gelijmd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(485004)
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Geluidbelastingen conform Mobiusconsult:    Geluidbelastingen bij huidige situatie 
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Geluidbelastingen conform Mobiusconsult:    Geluidbelastingen bij nieuwe situatie LAB071 
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Wet geluidhinder versus Regionaal geluidbeleid 

Kader Wet geluidhinder Regionaal geluidbeleid (ambitie) 
≤ 48 dB Voorkeurgrenswaarde (stille zijde) Voorkeurgrenswaarde (stille zijde) 
< 53 dB  

 
 
 
Hogere waarde benodigd 
Realiseren van stille zijde voor bijvoorkeur slaapkamers 

Ontheffing niet nodig 
 
Verblijfsruimten alsmede één buitenruimte niet aan de hoogst geluidbelaste zijde.  
Als dit niet mogelijk is dan buitenruimte afsluitbaar maken. 

53 – 58 dB 
 

Hogere waarde benodigd 
 
Ten minste 1 stille gevel / balkon. 
Akoestische compensatie op andere vlakken. 

> 58 dB – 63 dB 
 

Hogere waarde benodigd 
 
Hogere geluidbelasting dan 58 dB wordt gezien als uitzonderingssituatie. 

> 63 dB 
 

Dove gevel  
Onderbreking van dove gevel mogelijk met serre / verglaasde loggia. 

Dove gevel  
Onderbreking van dove gevel mogelijk met serre / verglaasde loggia. 
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Plattegrond Blok A Toren: Maatregelen t.g.v. de Oude Spoorbaan (Lden) voor nieuwe situatie conform Regionaal Beleid 
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≤ 48 dB 

54 dB 

≤ 48 dB 

H = 1,2 m dicht glazen scherm 

Dicht glazen scherm 
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Plattegrond Blok A Toren: Maatregelen t.g.v. de Engelendaal (Lden) voor nieuwe situatie conform Regionaal Beleid 
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Plattegrond Blok C: Maatregelen t.g.v. de Oude Spoorbaan (Lden) voor nieuwe situatie conform Regionaal Beleid 
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Plattegrond Blok B: Maatregelen t.g.v. de Engelendaal (Lden) voor nieuwe situatie conform Regionaal Beleid 
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Plattegrond Blok D: Maatregelen t.g.v. de Engelendaal (Lden) voor nieuwe situatie conform Regionaal Beleid 
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   BURO  SRO   	     

	   T.a.v.  mevr.  D.  Mereboer	   	   	      	  
	   ’t  Goylaan  11	   	   	     

	   3525  AA  Utrecht	   	   	     

	   	   	   	   	   	        

	   	   	   	   	   	        

Datum   1  februari  2016  

Kenmerk   BE/2015/199/r  
Uw  kenmerk   Email  d.d.  4  november  2015  
Auteur(s)   C.J.  Blom  	  

	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Oriënterend  onderzoek  naar  beschermde  flora  en  

fauna  aan  de  Leidsedreef  4  te  Leiderdorp      
  

Op  het  perceel  aan  de  Leidsedreef  4  te  Leiderdorp  is  een  (voormalig)  pand  en  terrein  van  het  
Regionaal  Opleidingen  Centrum  (ROC)  gesitueerd.  Het  pand  is  staat  grotendeels  leeg  en  is  al  
langere  tijd  niet  meer  in  gebruik.  Het  terrein  wordt  getransformeerd  naar  een  dynamisch  
woongebied.  Hiervoor  dienden  de  oude  schoolgebouwen  te  worden  vervangen  voor  
appartementen  en  grondgebonden  woningen.  De  beoogde  ontwikkeling  start  in  2017  en  is  
planologisch  bekend  als  het  plan  ‘WONEN  AAN  DE  LEIDSEDREEF’.    
De  beoogde  ontwikkeling  heeft  mogelijk  een  negatief  effect  op  beschermde  flora  en  fauna  en/of  
beschermde  natuurgebieden.  Ten  behoeve  van  de  ontwikkeling  geldt  de  wettelijke  verplichting  
onderzoek  te  verrichten  naar  de  aanwezigheid  van  beschermde  flora  en  fauna  en  de  mogelijk  
effecten  van  de  ruimtelijke  ingreep  daarop.  Middels  voorliggende  ecologische  quickscan  is  de  
(potentiele)  aanwezigheid  van  beschermde  flora  en  fauna  en  de  betekenis  van  het  plangebied  
voor  deze  soorten  in  kaart  gebracht.    
In  opdracht  van  de  initiatiefnemers  stelt  Buro  SRO  een  bestemmingsplanwijziging  op  voor  de  
locatie.  Buro  SRO  heeft  Blom  Ecologie  verzocht  het  plangebied  te  onderzoeken  op  aanwezigheid  
van  beschermde  flora  en  fauna  en  vervolgens  deze  te  toetsen  aan  de  effecten  van  de  
werkzaamheden  en  vigerend  beleid.  
  

Onderzoeksdoel  
Middels  dit  oriënterende  onderzoek  worden  de  volgende  onderzoeksvragen  beantwoord:  
• Welke,  krachtens  de  Flora-‐‑  en  faunawet,  beschermde  flora  en  fauna  zijn  (potentieel)  aanwezig  
in  het  plangebied?  

• Welke  negatieve  effecten  treden  op  voor  (potentieel)  aanwezige  flora  en  fauna  als  gevolg  van  
de  werkzaamheden?  

• Leiden  de  werkzaamheden,  gelet  op  de  verwachtte  negatieve  effecten,  tot  overtreding  van  de  
Flora-‐‑  en  faunawet  en/of  vigerend  beleid?  
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Planlocatie  
De  planlocatie  is  gelegen  aan  de  Leidsedreef  4  te  Leiderdorp  (figuur  1).  Op  de  locatie  zijn  diverse  
oude  schoolgebouwen,  bijgebouwen,  fietsenhokken,  schoolpleinen  en  groenperken  gesitueerd.  
De  schoolgebouwen  hebben  een  gemetselde  muur  met  spouw  en  een  plat  dak  (bitumen  bedekt  
met  grind).  De  gevels  bestaan  voor  een  groot  deel  uit  ramen  en  een  klein  deel  uit  trespa-‐‑
beplating.  Het  tussenliggende  terrein  is  grotendeels  verhard  met  betontegels  en  -‐‑stenen.  Langs  en  
tussen  de  gebouwen  zijn  enkele  groenstroken  en  een  tuin  gesitueerd.  bijlage  1  is  een  aantal  foto’s  
opgenomen  die  een  impressie  geven  van  de  planlocatie  en  de  directe  omgeving  hiervan.  
  

De  planlocatie  is  gelegen  in  noordwestelijke  deel  van  Leiderdorp.  De  locatie  wordt  begrensd  
door  de  Leidsedreef  en  provinciale  weg  N445  (noorden),  Leidsedreef,  watergang  en  Engelendaal  
(oosten),  watergang  en  Rietschans  (zuiden),  watergang,  pand  aan  de  Rietschans  67  en  pand  aan  
Leidsedreef  3  (westen).  De  directe  omgeving  van  de  locatie  bestaat  uit:  bedrijfspanden,  stedelijke  
infrastructuur  met  bomenrijen/-‐‑lanen  en  allerhande  stedelijke  voorzieningen.  In  de  directe  
omgeving  is  nauwelijks  sprake  van  openbaar  groen.  Ten  westen,  op  een  afstand  van  175m,  
stroomt  het  riviertje  de  Zijl.  Ten  noorden,,  op  een  afstand  van  300m,  de  Dwarswatering.  Ten  
oosten  van  de  locatie  liggen  de  woonwijken  Buitenhof,  Binnenhof  en  Leyhof  (straal  1.5  km)  
  

  
Figuur  1          De  rode  omlijning  weergeeft  de  ligging  van  de  planlocatie  aan  de  Leidsedreef  4-‐‑5  te  Leiderdorp  

(bron:  ruimtelijkeplannen.nl).    
  
  
Functieverandering  en  effecten  
De  beoogde  ingrepen  betreffende  de  sloop  van  het  bestaande  pand  en  de  bouw  van  woningen  
(hoekwoning,  appartement.  rijwoning,  geschakelde  woning,  penthouse  en  maisonnette).  
Onderstaand  volgt  een  korte  opsomming  van  de  ingrepen  en  effecten:  
  

• sloop  gebouwen:  allerhande  sloopwerkzaamheden  en  afvoer  materiaal;  
• verwijderen  terreinverharding-‐‑  en  inrichting  alsmede  kap  van  bomen  en  struiken:  
sloopwerkzaamheden  en  transport  (afvoer)  van  materiaal  en  groen.  

• terrein  bouwrijpmaken:  vergraven,  aanbrengen  puin,  aanleg  nutsvoorzieningen;  
• bouwen  woningen:  allerhande  bouwwerkzaamheden  (beton-‐‑,  stuc,-‐‑  elektra-‐‑,  loodgieter,  
timmer-‐‑,  schilderwerkzaamheden  etc.)  

• revitalisatie  terrein;  allerhande  (straat-‐‑  en  hoveniers)werkzaamheden  
  

Alle  thans  aanwezige  (ecologische)  functies  van  de  planlocatie  komen  geheel  of  deels  te  
vervallen.  Negatieve  effecten  die  op  kunnen  treden  voor  beschermde  soorten  zijn:  vernietiging  
en/of  afname  van  geschikt  leefgebied  (permanent  of  tijdelijk)  en  opzettelijke  verstoring  (tijdelijk).  
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Methode  
Inventarisatie  
De  inventarisatie  is  een  oriënterend  onderzoek  waarbij  gedetailleerd  een  beoordeling  wordt  
gegeven  van  de  aanwezigheid  van  de  specifieke  potentie  voor  beschermde  flora  en  fauna  in  het  
plangebied,  de  betekenis  van  het  plangebied  voor  de  aanwezige  soorten  en  de  effecten  van  de  
voorgenomen  ingrepen  op  de  soorten.  De  quickscan  bestaat  uit  veldbezoek  en  raadpleging  van  
externe  bronnen.    

Veldbezoek  
Het  veldbezoek  is  een  momentopname  van  de  aanwezige  beschermde  flora  en  fauna.  Tijdens  het  
veldbezoek  wordt  het  plangebied  nauwkeurig  onderzocht  waarbij  ook  gelet  wordt  op  sporen  en  
delen  of  restanten  van  planten  en/of  dieren.  Het  veldbezoek  heeft  plaatsgevonden  op  13  januari  
2016.  De  weersomstandigheden  tijdens  het  veldbezoek  waren;  droog/motregen,  8/8  bewolkt,  6°  
Celsius  en  windkracht  1-‐‑2  (Bft.)  

Externe  bronnen  
Vaak  zijn  er  al  gegevens  bekend  over  een  plangebied  en  de  directe  omgeving  hiervan.  Deze  
gegevens  worden  onder  andere  beheerd  in  rapporten  en  naslagwerken  en  door  het  Natuurloket  
(www.natuurloket.nl).  Raadpleging  van  externe  bronnen  levert  vaak  nuttige  aanvullende  
informatie  op  en  daarmee  een  vollediger  beeld  van  de  (mogelijk)  aanwezige  flora  en  fauna.  Ten  
aanzien  van  de  beoogde  ontwikkelingen  is  op  de  planlocatie  eerder  een  quickscan  flora  en  fauna  
uitgevoerd  door  Van  der  Helm  Milieubeheer  (Verkade,  2012).    
  
  
Beoordeling  
Op  basis  van  de  bureaustudie  en  veldonderzoek  wordt  per  soortgroep  besproken  wat  de  potentie  
van  de  planlocatie  en  de  invloedsfeer  daarvan  is  en  welke  effecten  daarop  te  verwachten  zijn.  
Omdat  voor  algemeen  beschermde  soorten  per  definitie  vrijstelling  geldt  voor  ruimtelijke  
ontwikkelingen,  is  specifiek  gelet  op  zwaarder  en  strikt  beschermde  soorten  (Ff-‐‑wet;  tabel  2  &  3).  
  

Vaatplanten  
Zwaarder  beschermde  vaatplanten  en/of  sporen  en  delen  hiervan  zijn  niet  aangetroffen  op  de  
planlocatie  (Ff-‐‑wet;  tabel  2  &  3).  De  locatie  betreft  een  voormalige  onderwijslocatie.  Het  terrein  is  
grotendeels  verhard,  in  de  groenstroken/tuin  zijn  (niet  beschermde)  inheemse  en  
gedomesticeerde  soorten  (uitheemse  tuinplanten)  aangetroffen.  Ter  indicatie  zijn  onder  andere  
de  volgende  soorten  waargenomen:  buxus,  vlinderstruik,  sierkers,  spar,  wilg,  liguster,  klimop,  
schoenlappersplant,  berk  en  beuk.  Langs  een  lekkende  dakrand  zijn  muurvarens  (adelaarsvaren)  
aangetroffen.  
De  planlocatie  heeft  aannemelijk  geen  betekenis  voor  beschermde  planten.  Gelet  op  de  functie  en  
het  gebruik  van  de  locatie  in  relatie  tot  de  habitatpreferentie  van  kwetsbare  en  zeldzame  soorten  
wordt  de  aanwezigheid  hiervan  tevens  niet  verwacht.  Negatieve  effecten  ten  aanzien  van  
beschermde  vaatplanten  kunnen  derhalve  worden  uitgesloten.  
  

Zoogdieren  
Tijdens  het  veldbezoek  zijn,  behoudens  enkele  molshopen,  geen  sporen  aangetroffen  van  
(beschermde)  zoogdieren.  De  locatie  is  ongeschikt  voor  grote  in  het  wild  levende  zoogdieren.  Het  
terrein  is  grotendeels  verhard  en  er  is  nauwelijks  opgaande  vegetatie  aanwezig.  De  
aangrenzende  percelen  hebben  een  vergelijkbare  inrichting.  Zoogdieren  prefereren  een  
leefomgeving  waarin  voldoende  voedsel,  rust,  voortplantingsmogelijkheden  en  dergelijke  
aanwezig  zijn.  Op  de  locatie  zijn  voor  geen  van  de  grondgebonden  zoogdiersoorten  essentiële  
functies  te  benoemen.  Gedurende  het  foerageren  of  migratie  kunnen  echter  algemene  soorten  wel  
tijdelijk  op  de  locatie  aangetroffen  worden.  Hierbij  valt  te  denken  aan  soorten  als:  veldmuis,  
huismuis,  bruine  rat  en  egel.  De  aanwezigheid  van  zwaarder-‐‑  en  strikt  beschermde  soorten  kan  
echter  worden  uitgesloten.  
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De  beoogde  herinrichting  van  het  terrein  leidt  niet  tot  een  noemenswaardige  afname  van  het  
leefgebied  van  vorengenoemde  (tabel  1)  soorten.  Alle  soorten  die  mogelijk  gebruik  maken  van  de  
planlocatie  betreffen  licht  beschermde  soorten  (Ff-‐‑wet,  tab.  1).  Voor  deze  soorten  geldt  vrijstelling  
in  het  kader  van  ruimtelijke  ontwikkelingen.  Een  gedeelte  van  de  planlocatie  is  na  de  
herinrichting  weer  geschikt  leefgebied  voor  een  aantal  soorten.  In  de  directe  omgeving  is  
voldoende  vergelijkbaar  habitat  waar  potentieel  aanwezige  zoogdieren  zich  al  dan  niet  tijdelijk  
kunnen  ophouden..  
  

Vleermuizen  
Laanvormige  bomenrijen,  oude  bomen  met  gaten  en  scheuren,  (oude)  gebouwen  met  kieren,  
oppervlaktewater  en  spleten  en/of  andere  structuurrijke  groenelementen  kunnen  een  functioneel  
onderdeel  zijn  van  een  vleermuishabitat  (Limpens  et  al.,  1997;  Dietz  et  al.,  2011).  In  Maarssen  is  
het  voorkomen  bekend  van  o.a.:  gewone  dwergvleermuis,  ruige  dwergvleermuis  en  laatvlieger.  
In  de  bomen  op  de  locatie  zijn  geen  holtes  of  (oude)  nesten  aangetroffen.  De  gevels  en  de  
dakafwerking/-‐‑constructie  van  de  gebouwen  zijn  nauwkeurig  geïnspecteerd  op  de  aanwezigheid  
van  potentiële  invliegopeningen  voor  vleermuizen.  In  een  aantal  gevels  zijn  open  stootvoegen  
aangetroffen.  Met  name  gewone  dwergvleermuis  maakt  veelvuldig  gebruik  van  dergelijke  
openingen.  De  luchtspouw  is  potentieel  geschikt  als  verblijfplaats  als  tenminste  3  cm.  ruimte  
aanwezig  is,  er  sprake  is  van  een  relatief  stabiel  microklimaat  en  de  uitwerpselen  naar  beneden  
kunnen  vallen  en  niet  direct  ophopen  onder  de  hangplaats.  Het  is  vooralsnog  onbekend  of  de  
spouwruimte  is  geïsoleerd.  Indien  de  spouw  aan  bovenstaande  kwalificaties  voldoet,  kan  de  
aanwezigheid  van  vleermuizen  niet  worden  vastgesteld  en  dient  derhalve  een  nader  onderzoek  
te  worden  uitgevoerd.  
  

  
Figuur  2          In  alle  gevels  van  het  gebouw  zijn  open  stootvoegen  geconstateerd.  De  meeste  stootvoegen  zijn  

op  een,  voor  vleermuizen,  matig  geschikte  locatie  gesitueerd.  Indien  vleermuizen  gebruik  
kunnen  maken  van  de  spouw  (zie  tekst)  dan  dienen  ze  tenminste  enkele  tientallen  centimeters  
omhoog  te  kruipen  en  vice  versa.  Ondanks  de  matige  geschiktheid  kan  aan-‐‑  dan  wel  afwezigheid  
niet  op  voorhand  worden  uitgesloten.    
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De  groenstrook  langs  de  bebouwing  aan  de  Leidsedreef  3,  het  oppervlaktewater,  de  luwte  langs  
de  bebouwing  en  de  solitaire  bomen  zijn  geschikt  als  vlieg-‐‑  en  foerageerroute  voor  
dwergvleermuizen  en  laatvlieger.  Vleermuizen  foerageren  opportunistisch  waarbij  het  actuele  
voedselaanbod  bepalend  is  voor  de  tijdsduur  van  foerageren  op  een  bepaalde  locatie.  De  meeste  
soorten  gebruiken  een  fijnmazig    netwerk  van  ruimtelijke  structuren.  Het  verdwijnen  of  tijdelijk  
ongeschikt  raken  van  een  klein  deel  van  het  foerageernetwerk  heeft  geen  significante  effecten  
mits  het  geen  belangrijke  verbindingsroute  betreft.  Mogelijk  kunnen  foeragerende  en  passerende  
vleermuizen  worden  verstoord  als  gevolg  van  bouwverlichting.  Om  verstoring  te  voorkomen  
wordt  geadviseerd  maatregelen  te  treffen  ten  aanzien  van  verlichting.  Mits  uit  de  ‘technische’  
inspectie  blijkt  dat  de  spouw  ongeschikt  is  en  er  ten  aanzien  van  foeragerende  vleermuizen  
mitigerende  maatregelen  worden  getroffen  kunnen  significant  negatieve  effecten  voor  
vleermuizen  worden  uitgesloten.  
  

Amfibieën  en  reptielen  
Tijdens  het  veldbezoek  zijn  geen  amfibieën  en  reptielen  en/of  sporen  daarvan  aangetroffen  in  het  
plangebied.  De  aanwezigheid  van  reptielen  is  uitgesloten.  Amfibieën  leven  in  een  terrestrisch  
(m.n.  herfst/winter)  en  aquatisch  (m.n.  lente/zomer)  habitat.  Beide  habitatonderdelen  dienen  op  
korte  afstand  van  elkaar  te  liggen.  De  tuin  en  groenstroken  bieden  voor  algemene  amfibieën  
zoals  gewone  pad,  kleien  watersalamander  en  bruine  kikker  geschikt  leefgebied.  Langs  het  
plangebied  liggen  twee  brede  watergangen  met  relatief  steile,  korte  oeverzones.  Deze  
watergangen  bieden  geschikt  voortplantingsbiotoop  voor  vorengenoemde  soorten.  De  
aanwezigheid  van  zwaarder  en  strikt  beschermde  soorten  is  uitgesloten.  De  aanwezigheid  van  
algemene  soorten  kan  niet  worden  uitgesloten.  Voor  deze  soorten  geldt  vrijstelling  in  het  kader  
van  ruimtelijke  ontwikkelingen  (Ff-‐‑wet,  tab.  1).  Effecten  op  zwaarder  en  strikt  beschermde  
amfibieën  en  reptielen  zijn  uitgesloten.  
  

Vissen  
Op  de  planlocatie  is  geen  oppervlaktewater  aanwezig,  langs  het  terrein  zijn  echter  twee  
watergangen  gelegen.  De  watergangen  betreffen  brede  homogene  weteringen  die  zijn  aangelegd  
om  hemelwater  af  te  voeren  dat  afstroomt  van  het  omliggende  bedrijfsterrein.  De  watergangen  
zijn  derhalve  onnatuurlijk  en  hebben  naar  verwachting  een  matige  waterkwaliteit.  De  oevers  zijn  
relatief  steil  en  kort.  Tevens  is  geen  vegetatie  aangetroffen,  in  verband  met  de  belangrijke  
waterafvoerende  functie  wordt  de  watergang  frequent  geschoond.  Gelet  op  het  vorengenoemde  
heeft  de  watergang  geen  of  nauwelijks  een  functie  voor  beschermde  vissoorten.  De  beoogde  
ingrepen  leiden  mogelijk  tot  optische-‐‑  en  trillingsverstoring  van  algemene  vissoorten.  Bij  
verstoring  zijn  er  voldoende  uitwijkmogelijkheden  naar  andere  delen  van  het  watersysteem.  
Effecten  op  beschermde  vissoorten  zijn  uitgesloten.  
  

Insecten,  libellen  en  ongewervelde  
In  het  plangebied  zijn  tijdens  het  veldbezoek  geen  (sporen  en/of  delen  van)  beschermde  vlinders,  
libellen  of  overige  ongewervelden  aangetroffen.  De  meeste  dagactieve  insecten  zijn  in  de  
winterperiode  niet  of  nauwelijks  zichtbaar.  Op  de  locatie  en  in  de  directe  omgeving  zijn  diverse  
algemene  kruidachtige  vegetatie,  struiken  en  bomen  aangetroffen.  De  vegetatie  is  voor  algemene  
insecten  geschikt  t.b.v.:  voedsel,  voortplanting,  opgroei  (larvale  stadium),  popstadium  en  
verblijfplaats.  Er  zijn  geen  specifieke  planten  soorten  aangetroffen  die  specifiek  voor  een  
bepaalde  soort  een  waardplant  vormen  (bijv.  pimpernel  en  pimpernelblauwtje).    
Het  voormalige  schoolterrein  is  geheel  onnatuurlijk  en  door  de  mens  gerealiseerd  derhalve  is  er  
geen  sprake  van  oud  hout  in  bossen,  zure  vennetjes  of  andere  specifieke  omstandigheden  die  
duiden  op  de  mogelijke  aanwezigheid  van  beschermde  terrestrische  insecten.  Derhalve  kan  een  
essentiële  functie  voor  zwaarder  en  strik  beschermde  soorten  worden  uitgesloten.  Significant  
negatieve  effecten  op  de  soortgroep  worden  niet  verwacht.  
  

Vogels  
In  het  plangebied  zijn  tijdens  het  veldbezoek  foeragerende,  overvliegende  en  rustende  vogels  
waargenomen.  De  vogelsoorten  betreffen:  zwarte  kraai,  zilvermeeuw,  witte  kwikstaart,  
koolmees,  merel,  ekster,  winterkoning,  Turkse  tortel,  roodborst  en  wilde  eend.    
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In  de  bomen  op  de  planlocatie  zijn,  behoudens  een  oud  duivennest,  geen  oude  nesten  of  holen  
aangetroffen.  Tijdens  het  onderzoek  in  2012  zijn  op  de  daken  van  enkele  gebouwen  broedende  
zilvermeeuwen  en  kleine  mantelmeeuwen  waargenomen  (Verkade,  2012).  In  2012  was  er  tevens  
sprake  van  een  eksternest  in  een  van  de  bomen  tussen  de  gebouwen  (categorie  5).  De  struiken  en  
bomen  op  het  terrein  zijn  geschikt  als  voortplantings-‐‑,  foerageer-‐‑,  en  verblijfgebied  voor  
algemene  stad-‐‑  en  tuinvogels.  In  de  gevel  en  langs  de  dakranden  zijn  geen    gaten,  nissen,  kieren  
of  anderszins  aangetroffen  wat  een  geschikte  broedlocatie  zou  kunnen  vormen  voor:  gierzwaluw,  
huismus,  spreeuw  of  kauw.  Het  gebouw  heeft  derhalve  geen  functie  voor  deze  soorten.    
Op  de  daken  van  de  gebouwen  en  in  de  bomen/struiken  kunnen  broedgevallen  van  algemene  
(broed)vogels  voorkomen.  Gedurende  het  broedseizoen  zijn  de  nesten  en  de  functionele  
leefomgeving  van  deze  soorten  beschermd.    Het  broedseizoen  vangt  aan  onder  bepaalde  
klimatologische  omstandigheden  en  betreft  indicatief  de  periode  15  maart  t/m  15  juli.  De  
werkzaamheden  kunnen  worden  opgestart  buiten  het  broedseizoen  en  na  het  ongeschikt  maken  
van  het  terrein/daken.  Indien  de  beoogde  werkzaamheden  in  het  broedseizoen  worden  opgestart  
dient  de  locatie  voorafgaand  aan  de  werkzaamheden  geïnspecteerd  te  worden  door  een  ter  zake  
deskundige.    
  

Gebiedsbescherming  
De  planlocatie  maakt  geen  deel  uit  van  een  beschermd  gebied  en/of  locatie  betreffende:  Natura  
2000,  Beschermd  natuurmonument,  Wetland,  Nationaal  Park,  Nationaal  Landschap  of  
Ecologische  Hoofdstructuur  (figuur  3).    
  

  
Figuur  3          De  locatie  maakt  geen  onderdeel  uit  van  een  beschermd  landschapstype.  In  de  directe  

omgeving  liggen  het  Nationale  Landschap  ‘Groene  Hart’  (oranje  arcering)  en  gebieden  t.b.v.  
Ecologische  Hoofdstructuur  of  Natuurnetwerk  Nederland  (bron:  synbiosys.alterra.nl).  
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Binnen  een  straal  van  3  kilometer  liggen  het  Nationale  Landschap  ‘Groene  Hart’  en  gebieden  
t.b.v.  Ecologische  Hoofdstructuur  of  Natuurnetwerk  Nederland  (figuur  3).  
De  beoogde  ontwikkeling  betreft  de  sloop  van  scholencomplex  en  de  ontwikkeling  van  
woningen  in  een  sterk  verstedelijkte  omgeving.  De  ruimtelijke  ingrepen  zijn  dermate  beperkt  dat  
een  negatief  effect  door  externe  werking  op  doelsoorten  en  instandhoudingsdoelen  in  de  
omliggende  beschermde  natuurgebieden  uitgesloten  is.  Bovendien  zijn  de  werkzaamheden  
tijdelijk  van  aard  en  treden  er  in  de  nieuwe  situatie  geen  nieuwe  of  verhoogde  permanent  
negatieve  effecten  op  voor  beschermde  flora  en  fauna.  
  
  

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

Flora-‐‑   en   faunawet   voor.   Het   plangebied   heeft,   behoudens   vleermuizen,   aannemelijk   geen  
essentiële   betekenis   voor   zwaarder   en   strikt   beschermde   soorten   (tabel   2   &   3).   Op   de  
planlocatie   zijn   mogelijke   vaste   rust-‐‑   en   verblijfplaatsen   van   vleermuizen   aanwezig.  
Gedurende   de   ontwikkeling   kan   verstoring   van   vleermuizen   plaatsvinden   als   gevolg   van  
(onjuist  toegepaste)  verlichting.  In  de  bomen/struiken  op  de  daken  en  in  de  oeverzones  op  en  
langs    de  planlocatie  kunnen  broedgevallen  van  algemene  vogels  voorkomen.    
  

§ De   ruimtelijke   ingrepen   leidden,   behoudens   vleermuizen   en   broedvogels,  mogelijk   tot   een  
tijdelijke   verstoring   van   algemene   voorkomende   en   licht   beschermde   soorten.   Ten   aanzien  
van   vleermuizen   wordt   geadviseerd   maatregelen   te   treffen   en   te   onderzoeken   of   de  
‘toegankelijke’  spouwruimtes  geïsoleerd  zijn  (zie  figuur  2).  Als  uit  dit  onderzoek  blijkt  dat  de  
aanwezigheid  van  vleermuizen  niet  kan  worden  uitgesloten  dient  een  aanvullend  onderzoek  
naar   deze   soorten   te   worden   uitgevoerd.   Het   aanvullende   onderzoek   naar   vleermuizen  
bestaat  uit    5  veldbezoeken  in  de  periode  juni  t/m  september  
  

§ Afhankelijk  van  de  onderzoeksresultaten  (bullet  2)  leiden  de  werkzaamheden  al  dan  niet  tot  
overtreding  van  de  Flora-‐‑  en  faunawet.  Er  behoeft  vooralsnog  geen  ontheffing  van  de  Flora-‐‑  
en  faunawet  (art.  75)  aangevraagd  te  worden.  
  

§ De   planlocatie   maakt   geen   onderdeel   uit   van   een   Natura   2000-‐‑gebied,   Beschermd  
natuurmonument,   Wetland,   Nationaal   Park,   Nationaal   Landschap   of   Ecologische  
Hoofdstructuur.   Gezien   de   aard   van   de   werkzaamheden   is   van   externe   werking   op  
beschermde  gebieden  geen  sprake.  

  
Aanbevelingen  
• Tijdens  de  werkzaamheden  moet  voorzichtig  worden  gehandeld  met  alle  voorkomende  flora  

en  fauna  (Zorgplicht).    
  

• Wanneer  ondanks  zorgvuldig  handelen,  onderzoek  en  advies  schade  lijkt  te  ontstaan  voor  
beschermde  flora  en  fauna,  dient  direct  contact  opgenomen  te  worden  met  een  ter  zake  
deskundige.    

  

• Alle  aanwezige  vegetatie  of  bodemmateriaal  (takken,  stronken)  gefaseerd  verwijderen.  Dit  
om  bodembewonende  dieren  de  kans  te  geven  in  de  nabijgelegen  omgeving  een  ander  
leefgebied  te  benutten.  
  

• Er  wordt  gelegenheid  gegeven  aan  dieren,  die  tijdens  de  werkzaamheden  worden  gevonden,  
te  vluchten  of  zich  te  verplaatsen  naar  een  schuilplaats  buiten  het  bereik  van  de  
werkzaamheden.    

  

• De  planlocatie  tijdens  de  werkzaamheden  bij  voorkeur  minimaal  verlichten  en  hierbij  een  
vleermuisvriendelijke  verlichtingswijze  toepassen  (rood/groen  licht,  lichtbundel  nederwaarts  
richten,  toepassen  geconvergeerde  lichtbundel)  en  de  werkzaamheden  in  de  periode  april-‐‑
oktober  tussen  zonsopgang  en  zonsondergang  uitvoeren  (buiten  schemerperiodes).  
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• De  werkzaamheden  opstarten/uitvoeren  buiten  het  broedseizoen  (15  maart  t/m  15  juli).  
Indien  de  werkzaamheden  in  het  broedseizoen  worden  uitgevoerd  dient  voor  de  aanvang  
door  een  ter  zake  deskundig  gecontroleerd  te  worden  of  er  broedvogels  aanwezig  zijn.  E.e.a.  
op  aanwijzing  van  deskundige.  

  
	  

	  
	  

Literatuur  
  

Bang,  P.  &  P.  Dahlström,  2005.  Tierspuren.  Fährten,  Fraβspuren,  Losungen,  Gewölle  und  andere.  
BLV  Buchverlag  GmbH  &  Co.  KG,  München  

  

Creemers,  R.C.M  &  J.J.C.W.  van  Delft  (ravon)(redactie),  2009.  De  amfibieën  en  reptielen  van  
Nederland.  -‐‑Nederlandse  fauna  9.  Nationaal  Natuurhistorisch  Museum  Naturalis,    
European  Invertebrate  Survey  -‐‑  Nederland,  Leiden  

  

Dietz,  C.,  O.  von  Helversen,  D.  Nill  &  P.H.C.  Lina,  2011.  Vleermuizen:  alle  soorten  van  Europa  en  
Noordwest-‐‑Afrika:  biologie,  kenmerken  en  bedreigingen.  Tirion  Natuur,  Utrecht.  

  

Limpens,  H.,  K.  Mostert  &  W.  Bongers,  1997.  Atlas  van  de  Nederlandse  vleermuizen.  Onderzoek  
naar  verspreiding  en  ecologie.  KNNV  Uitgeverij,  Utrecht.  

  

Twisk,  P.,  A.  van  Diepenbeek  &  J.P.  Bekker,  2010.  Veldgids  Europese  Zoogdieren,  KNNV  
Uitgeverij,  Zeist  

  

Verkade,  M.P.M.,  2012.  Ecologische  quickscan  Leidsedreef  4  te  Leiderdorp.  Van  der  Helm  
Milieubeheer  B.V.,  Hoofddorp  

  

  
Geraadpleegde  websites  
www.ruimtelijkeplannen.nl  
www.synbiosys.alterra.nl  
www.vleermuisprotocol.nl  
www.wonenaandeleidsedreef.nl  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



	   9 
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Bijlage  1      Fotografische  impressie    
  
  

  
  

  

  

  
  

  
  
  
	  

	  

	  

	  

	  

Figuur  1   De  planlocatie  is  gelegen  aan  de  Leidsedreef  4  te  Leiderdorp  en  betreft  een  voormalige  
onderwijslocatie  (ROC).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figuur  2   De  beoogde  ingreep  bestaat  uit  de  sloop  van  alle  gebouwen  ten  behoeve  van  de  nieuwbouw  
van  diverse  typen  woningen.  
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Figuur  3   Ten  oosten  en  westen  van  de  planlocatie  zijn  relatief  brede  watergangen  gelegen.  De  
watergangen  zijn  geschikt  leefgebied  voor  algemene  (opportunistische)  vissen  en  amfibieën.  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

  
  

Figuur  4   Op  het  terrein  zijn  diverse  groenstroken  en  een  ‘binnentuin’  aanwezig.  De  groenstroken  
zijn  leefgebied  voor  algemene  (broed)vogels,  amfibieen  en  zoogdieren.  
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1		Inleiding		
1.1  Aanleiding en doel 

Op het perceel aan de Leidsedreef 4 te Leiderdorp is een (voormalig) pand en terrein van het 
Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Engelendaal gesitueerd. Het pand is staat 
grotendeels leeg en is tijdelijk in gebruik door het COA als opvanglocatie voor 
asielzoekende personen. De gebouwen en het terrein wordt getransformeerd naar een 
dynamisch woongebied. Hiervoor dienden de oude schoolgebouwen te worden vervangen 
voor appartementen en grondgebonden woningen. De beoogde ontwikkeling start in 2017 
en staat planologisch bekend als het plan ‘Wonen aan de Leidsedreef’.  
Omdat tijdens de werkzaamheden mogelijk negatieve effecten voor beschermde soorten op 
kunnen treden is het plangebied (figuur 1), middels een oriënterend onderzoek, onderzocht 
op aanwezige beschermde natuurwaarden en vervolgens getoetst aan de effecten van de 
werkzaamheden (Blom, 2016). 

 
Figuur 1     De rode omlijning weergeeft de ligging van de planlocatie aan de Leidsedreef 4 te 

Leiderdorp (bron: ruimtelijkeplannen.nl).  
 

Op basis van het oriënterend onderzoek kon de aanwezigheid jaarrond beschermde nest- 
en/of verblijflocaties van vleermuizen niet worden uitgesloten. Om de mogelijk negatieve 
effecten voor vleermuizen in kaart te brengen is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Buro 
SRO heeft Blom Ecologie verzocht dit aanvullend onderzoek uit te voeren. In voorliggende 
rapportage worden de bevindingen beschreven. 
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Onderzoeksdoel 

In dit aanvullende onderzoek naar vleermuizen zijn de volgende onderzoeksvragen centraal 
gesteld: 

• Zijn er vleermuizen aanwezig in het plangebied? 
• Op welke wijze maken vleermuizen gebruik van het plangebied? Zijn in het plangebied 

vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig? 
• Hebben de voorgenomen activiteiten een negatief effect op de voorkomende soorten 

en/of de functionaliteit van de leefomgeving van vleermuizen? 
 

1.2  Plangebied en ruimtelijk ingreep 

Plangebied 
De planlocatie is gelegen aan de Leidsedreef 4 te Leiderdorp (figuur 1). Op de locatie zijn 
diverse oude schoolgebouwen, bijgebouwen, fietsenhokken, schoolpleinen en groenperken 
gesitueerd. De schoolgebouwen hebben een gemetselde muur met spouw en een plat dak 
(bitumen bedekt met grind). Het tussenliggende terrein is grotendeels verhard met 
betontegels en –stenen. Een uitgebreidere beschrijving van het plangebied en een 
fotografische impressie hiervan zijn opgenomen in rapportage van het oriënterend 
onderzoek (Blom, 2016). 

Ruimtelijke ingreep 

De ruimtelijke activiteiten zullen op hoofdlijnen bestaan uit de volgende werkzaamheden: 

• sloop bestaande bebouwing: algemene sloopwerkzaamheden en afvoer van materiaal; 
• verwijderen terreinverharding en -inrichting: graafwerkzaamheden, transport (afvoer) 

van materiaal en groen; 
• terrein bouwrijpmaken: vergraven, aanbrengen puin, aanleg nutsvoorzieningen; 
• bouw woningen/appartementen: allerhande bouwwerkzaamheden; 
• revitalisatie terrein en aanleg buitenopslag; allerhande (straat- en 

hoveniers)werkzaamheden. 

Effecten 
Naar aanleiding van de beoogde ruimtelijke ingrepen kunnen de volgende effecten voor 
vleermuizen optreden: 

• beschadigen, doden en verwonden van nestgebonden, juveniele of individuen van 
vleermuizen; 

• wegnemen/vernietigen van voortplantings- of vaste- rust en verblijfplaatsen van 
vleermuizen. 
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1.3 Te verwachten soorten en functies 

Uit oriënterend onderzoek bleek dat het plangebied mogelijk een functie heeft voor 
vleermuizen (Blom, 2016). Tijdens dit onderzoek zijn de te slopen gebouwen en te kappen 
struiken en bomen nauwkeurig geïnspecteerd. In een aantal gevels zijn open stootvoegen 
aangetroffen die potentieel geschikt zijn als toegang tot achterliggende (verblijf)ruimtes van 
vleermuizen. De struiken, bomen en daken zijn geschikt als broedlocatie voor algemene 
zangvogels een mantelmeeuwen.  

 

Figuur 2 In de gevels van het schoolgebouw zijn open stootvoegen aangetroffen. Middels deze 
openingen kunnen vleermuizen in de spouwruimte of andere achterliggende ruimtes 
kruipen. 

 

1.4 Wettelijk kader Flora- en faunawet m.b.t. vleermuizen 

Flora- en faunawet, vleermuizen  

Alle inheemse vleermuissoorten vallen onder het zwaarste bescherming regime, tabel 3. 
Vleermuizen maken gebruik van 4 typen verblijfplaatsen (kraam-, zomer-, paar- en 
winterverblijfplaats). Afhankelijk van de soort bevinden deze verblijfplaatsen zich in 
gebouwen, bomen, rotsen of andere specifieke locaties. In de schermer- en nachtperiode 
trekken vleermuizen van de verblijfplaats naar de foerageergebieden. Vleermuizen 
opportunistisch waardoor er vaak sprake is van een geleidelijk diffuse verspreiding 
gedurende de avond.  
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Vleermuizen oriënteren zich op elementen in het landschap tijdens de migratie tussen de 
verblijfplaats en foerageergebieden. De verblijfplaatsen en de functionele leefomgeving 
(foerageergebieden en verbindingroutes) zijn strikt beschermd. 

Wanneer er bij ruimtelijke ontwikkelingen sprake is van aantasting van de verblijfplaatsen 
en/of functionele leefomgeving leidt dit altijd tot een ontheffingsaanvraag van artikel 75 (Ff-
wet). Ontheffing voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt alleen verleend na een zware 
toetsing en op basis van zwaarwegende criteria: dwingende redenen van groot openbaar 
belang, dreiging voor volksgezondheid en veiligheid en/of (voorkoming) van ernstige 
(economische) schade. Ten aanzien van de vaste rust- en verblijfplaatsen alsmede de 
functionele leefomgeving van vleermuizen bestaat de mogelijkheid om mitigerende 
maatregelen toe te passen en daarmee overtreding van de verbodsbepalingen te voorkomen 
(mitigatieplan).  

 
Flora- en faunawet, verbodsbepalingen  

De bescherming van vleermuizen bij ruimtelijke ontwikkelingen is wettelijk hoofdzakelijk 
verankerd in de artikelen 11 en 12 van de Flora en faunawet.  
 

Artikel 11; ‘het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren’. 

Artikel 12; ‘het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen’. 
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2		Methode		
2.1  Methode  

Vleermuisonderzoek 

Het onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd conform het vleermuisprotocol. Het 
vleermuisprotocol is ontwikkeld door Het Netwerk Groene Bureaus, Gegevensautoriteit 
Natuur en de Zoogdiervereniging. Het protocol vormt een kwaliteitsstandaard wat jaarlijks 
geëvalueerd wordt. Onderzoeken die volgens het protocol uitgevoerd worden, kunnen in 
principe volstaan bij ontheffingsaanvragen (art. 75 Ff-wet) en juridische procedures. 
Voorliggend onderzoek is uitgevoerd naar de standaarden van het protocol. In navolging 
van het protocol dienen voor dit onderzoek twee bezoeken te worden afgelegd in de periode 

1 april/15 mei tot 15 augustus/15 oktober waarvan minimaal 1 bezoek in de kraamperiode 
(15 mei - 15 juli) en 1x ’s ochtends, inventarisatie 2 x 2 uur, starttijd 0-30 min voor 
zonsopkomst, eindtijd 30--60 min voor zonsopkomst en 8 weken tussen inventarisatie-
ronden. Weersomstandigheden; minimale temperatuur 5 °C, maximale windkracht 3 Bft en 
als neerslag maximaal motregen. 
 

2.2  Inventarisatie 

Veldbezoek 
De planlocatie is vijfmaalmaal bezocht (tabel 1) door 2 medewerkers van Blom Ecologie. 
Tijdens deze bezoeken zijn de planlocatie en de directe omgeving onderzocht op de 
aanwezigheid van vleermuizen. Tijdens het onderzoek is gelet op foeragerende en 
communicerende vleermuizen. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een verrekijker 
en batdetector. 

  
Tabel 1  Veldbezoeken op de planlocatie. De weersomstandigheden voldeden aan de 

minimumcriteria zoals opgenomen in het vleermuisprotocol. 
 

 Datum Weersomstandigheden 

Vleermuizen 1 30 mei 2016 droog (0/8), 13 0C, wind 0-1 Bft 

Vleermuizen 2 14 juni 2016 droog (1/8), 14 0C, wind 0-1 Bft 

Vleermuizen 3 21 juli 2016 droog (8/8), 19 0C, wind 2-3 Bft 

Vleermuizen 4 8 september 2016 droog (3/8), 19 0C, wind 3 Bft 

Vleermuizen 5 11 oktober 2016* droog (0/8), 12 0C, wind 1-2 Bft 
 

* Het laatste veldbezoek heeft plaatsgevonden in de suboptimale periode (1 oktober tot en met 15 
oktober of 1 november, vleermuisprotocol). Op basis uitzonderlijke zachte weersomstandigheden in 
het najaar en de (onverminderde) activiteiten van vleermuizen op diverse onderzoekslocaties, heeft de 
onderzoeksronde in de suboptimale periode niet geleid tot een ander beeld van de werkelijke situatie. 
Er behoeven derhalve geen correcties of kanttekeningen te worden aangebracht in de waargenomen 
soorten, aantallen en gedrag tijdens dit laatste veldbezoek. 
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3	 Resultaten  

3.1  Waargenomen soorten  

Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis is een typische gebouwbewonende soort. De soort gebruikt 
ruimten onder daken, in spouwruimtes en achter gevelbekleding als kraam-, zomer, paar,- 
en overwinteringslocatie (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). Tijdens alle veldbezoeken 
ten behoeve van vleermuizen zijn waarnemingen gedaan van foeragerende en passerende 
gewone dwergvleermuizen (Pipistrellus pipistrellus). Telkens betrof het slechts een enkele 
foeragerende dieren die langs de bomen en watergang langs de Leidsedreef foerageerden. 
Tussen de gebouwen zijn telkens 1-2 foeragerende dieren waargenomen. Hierbij was de 
regelmatige aanwezigheid van een solitair mannetje ter hoogte van de groenstrook en de 
noordzijde van het binnenplein opvallend. De overige waargenomen gewone 
dwergvleermuizen waren telkens slechts een korte periode 5-10 min. aanwezig. Tijdens de 
veldbezoeken in de paarperiode is ter hoogte van de groenstrook en de noordzijde van het 
binnenplein een roepend mannetje waargenomen. 

Overige soorten 

Tijdens de veldbezoeken zijn met name overvliegende, rustende, foeragerende of broedende 
(op basis van nestindicerend gedrag) waargenomen. De waargenomen soorten betreffen 
onder andere: kauw, houtduif, merel, halsbandparkiet, zwarte kraai, zilvermeeuw en kleine 
mantelmeeuw. De daken van de schoolgebouwen zijn door kleine mantelmeeuwen gebruikt 
als nestloctie, tijdens het onderzoek zijn meerdere juveniele (niet vliegvlugge dieren) 
waargenomen. In de bosschage op het binnenterrein is in tegenstelling tot de waarneming in 
2012 geen eksternest meer aanwezig. 

   

3.2 Aanwezige gebiedsfuncties 

Tijdens de inventarisatie zijn gewone dwergvleermuizen waargenomen (3.1). Per functie 
wordt beschreven wat de betekenis is voor de soort. 
 

Verblijfplaatsen en leefgebied vleermuizen 

In dit onderzoek zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen in de te slopen  
bebouwing. De eerste waarnemingen van vleermuizen tijdens de veldbezoeken vonden 
telkens ruim na het uitvliegmoment plaats. Naar verwachting bevinden de verblijfplaatsen 
van deze dieren op enige afstand van de planlocatie. Een klein deel van de planlocatie 
maakt aannemelijk onderdeel uit van het territorium van een mannelijke gewone 
dwergvleermuis. Het tijdelijk ontbreken van bebouwing (sloop) leidt mogelijk tot een 
wijziging in het verleggen van de territoriumgrens. Aangezien er sprake is van een lage 
dichtheid vleermuizen en voldoende potentieel geschikt leefgebied leidt deze kleine 
wijziging niet tot het volledig ongeschikt raken van het territorium of leefgebied. 

Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat het plangebied alleen door gewone 
dwergvleermuis gebruikt wordt als foerageergebied. 
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Tijdens alle bezoeken maakten de vleermuizen vaak slechts een korte periode 5-15 minuten 
gebruik van het groen langs de Leidsedreef, de watergang en op het binnenterrein als 
foerageergebied. Op de projectlocatie is nauwelijks relevante vegetatie voor insecten 
aanwezig. Het aanbod van prooidieren is daardoor relatief laag en beperkt ongeschikt als 
foerageergebied voor vleermuizen. Het relatief lage aantal en korte waarnemingen 
bevestigd dit beeld. 

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot de aantasting van verblijfplaatsen en de functionele 
leefomgeving van de gewone dwergvleermuis en/of andere vleermuizen. 

 

 
Figuur 3       De oranje lijnen de meest gebruikte foerageerroutes, de gele lijn markeert het gebouw 

waar de kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw hebben gebroed. Aan de noordzijde van 
het plein is een roepend mannetje waargenomen (bron kaart: planvieuwer.nl). 
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4	 Conclusie	
Conclusie 
 

Vleermuizen  

In de periode medio juni tot  en met medio september 2016 is onderzoek naar de 
aanwezigheid van vleermuizen op de ROC-locatie Engelendaal aan de Leidsedreef 4 te 
Leiderdorp uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen in het 
vleermuisprotocol (NGB, 2013). Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat de te slopen 
bebouwing op de locatie geen functie heeft voor vleermuizen. Tevens maakt de planlocatie 
geen essentieel onderdeel uit van het functioneel habitat. De beoogde sloop en 
herontwikkeling leidt niet tot significant negatief effect voor vleermuizen. 

 
Advies m.b.t. uitvoering 

De luwte tussen de bebouwing en de groenere delen van de planlocatie worden door 
vleermuizen gebruikt om te foerageren en/of te passeren. Het betreft in beide gevallen (zeer) 
lage dichtheden. Vleermuizen foerageren opportunistisch waarbij het actuele 
insectenaanbod bepalend is voor de aan- dan wel afwezigheid van vleermuizen.  In het 
kader van de algemene Zorgplicht adviseren we om vleermuisvriendelijke verlichting toe te 
passen tijdens de sloop  en ontwikkeling.  

De daken van de school gebouwen werden tijdens de onderzoeksperiode door kleine 
mantelmeeuw en zilvermeeuw gebruikt als broedplaats. De struiken en bomen op de 
planlocatie zijn potentieel geschikt als nestlocatie voor algemene broedvogels. Ten aanzien 
van vogels adviseren we om maatregelen te treffen die voorkomen dat broedende vogels 
aanwezig zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Effectieve maatregelen zijn het 
opstarten van de werkzaamheden buiten het broedseizoen (medio maart t/m augustus), het 
kappen van groen buiten deze periode en het aanbrengen van vogelwerende middelen op 
de daken. 
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Samenvatting 

In opdracht van Buro SRO heeft Transect in maart en april 2016 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Leidsedreef in Leiderdorp (gemeente Leiderdorp). De aanleiding 

voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de sloop van de 

aanwezige opstallen in het gebied en de nieuwbouw van een Regionaal Opleidings Centrum (ROC). Bij 

de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem 

en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. 

In het plangebied is volgens het gemeentelijk archeologisch beleid echter sprake van een hoge 

archeologische verwachting (“terrein met een hoge trefkans”). Dit betekent dat gezien de omvang van 

de voorgenomen bodemingrepen archeologisch vooronderzoek nodig is. Onderhavig rapport geeft 

invulling aan deze onderzoeksplicht.  

Op basis van het vooronderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage verwachting heeft op de 

aanwezigheid van archeologische resten. Dit is gebaseerd op de aanwezigheid van een hoge mate van 

verstoring van de oorspronkelijke bodemopbouw in het plangebied en de oorspronkelijk lage, natte 

landschappelijke ligging. Daarmee is de kans op archeologische resten uit de periode IJzertijd-Late 

Middeleeuwen klein.  

 

Advies 

Het plangebied heeft een lage archeologische verwachting. Op grond hiervan zijn ten aanzien van de 

herontwikkeling geen aanvullende maatregelen noodzakelijk voor wat betreft het behoud van 

archeologische waarden. Wel geldt als er tijdens de graafwerkzaamheden toch zaken aan het licht 

komen, deze op grond van de Monumentenwet artikel 51 bij de gemeente dienen te worden gemeld.  

 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Leiderdorp) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van Buro SRO heeft Transect
1
 in maart en april 2016 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Leidsedreef in Leiderdorp (gemeente Leiderdorp). De aanleiding 

voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de sloop van de 

aanwezige opstallen in het gebied en de nieuwbouw van een Regionaal Opleidings Centrum (ROC). Bij 

de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem 

en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. 

In het plangebied is volgens het gemeentelijk archeologisch beleid echter sprake van een hoge 

archeologische verwachting (“terrein met een hoge trefkans”). Dit betekent dat gezien de omvang van 

de voorgenomen bodemingrepen archeologisch vooronderzoek nodig is. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 3.3. 

 

                                                           
1 Transect Archeologie beschikt over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet, verleend door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de 

archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat 

binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het 

centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is 

verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en 

ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geologisch-

geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze gegevens zijn eventueel aangevuld met relevante 

informatie uit achtergrondliteratuur en van lokale amateurs of verenigingen. 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke 

bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de 

landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 

een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 

was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 

booronderzoek (IVO-O). 

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de 

volgende vragen: 

 Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

 Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

 In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

 Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren 

in laag, middelhoog en hoog? 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van 

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.3 (KNA 3.3). Het inventariserend veldonderzoek 

is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3 (KNA 

3.3). 

 

.
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3. Afbakening van het plangebied 

Gemeente Leiderdorp 

Plaats Leiderdorp 

Toponiem Leidsedreef (ong.) 

Kaartblad 30F 

Centrumcoördinaat 95.623 / 464.850 

 

Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen 

plaatsvinden. Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende 

gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de archeologische, 

(cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat in dit 

geval een straal van circa 500 meter rond het plangebied. 

Het plangebied omvat de toekomstige locatie van een ROC in Leiderdorp (gemeente Leiderdorp). Het 

bevindt zich aan de Leidsedreef, in het noordelijk deel van de bebouwde kom. Het gebied heeft een 

oppervlakte van 1,4 ha en is grotendeels bebouwd met kantorenpanden, waaromheen bestrating ligt. 

De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.  

 

 

 

 

 

Figuur 1: Ligging van het plangebied (aangegeven met rode lijnen). 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig grondgebruik 

Kader Omgevingsvergunning 

Planvorming Sloop bestaande bebouwing, nieuwbouw 

Bodemverstorende werkzaamheden Graafwerkzaamheden 

 

 

In het plangebied zal de bestaande bebouwing worden gesloopt en vervangen door een nieuw 

onderwijscomplex. De plannen zijn echter nog niet nader uitgewerkt. Hiermee is dus nog niet bekend in 

hoeverre graafwerkzaamheden in het gebied zullen gaan plaatsvinden en tot hoe diep deze zullen 

reiken. Wel is de verwachting dat de graafwerkzaamheden dermate zijn, dat deze grondverstoring met 

zich mee brengt, waarbij eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen worden aangetast. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Omgevingsvergunning 

Beleidskader Erfgoedverordening 2008 

Onderzoeksgrens 30 cm –Mv en 100 m
2
 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar het 

is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet. Vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bestond al een verplichting om bij de 

voorbereiding van bestemmingsplannen alle ter zake doende belangen mee te wegen. In feite is de 

Wamz een concrete invulling en verdere verbreding van deze verplichting. 

 

Het archeologiebeleid van de gemeente Leiderdorp staat verwoord in de Erfgoedverordening 2008 en 

de archeologische beleidskaart van de gemeente. Op de beleidskaart is per zone vastgelegd welke 

archeologische verwachting een gebied heeft. Het plangebied is aangeduid als een zone met een hoge 

archeologische verwachting (“een hoge archeologische trefkans”). Aan dit gebied zijn in het beleid 

aanvullend vrijstellingscriteria geformuleerd. Initiatieven die kleiner zijn dan 100 m
2
 en waarbij 

bodemingrepen niet dieper reiken dan 30 cm –Mv worden vrijgesteld van archeologisch onderzoek. 

Omdat de voorgenomen ingreep de vrijstellingscriteria voor dit gebied overschrijdt, geldt een 

archeologische onderzoeksplicht. 
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Archeoregio Midden-Nederlands rivierengebied 

Geomorfologie Bebouwd gebied 

Maaiveld 1.4 m +NAP 

Bodem Bebouwd gebied 

Grondwater Onbekend 

 

Landschapsgenese 

Het plangebied ligt in een rivierenlandschap, in het mondingsgebied van de Oude Rijn. De hooggelegen 

oeverwallen in dit rivierenlandschap hebben een hoge archeologische verwachting en de laaggelegen 

overstromingsvlaktes en restgeulen hebben een lage verwachting. 

 

De Oude Rijn is als rivier actief geweest in de periode tussen 3600 v. Chr. en 1122 n. Chr. Tot het begin 

van de jaartelling is de Oude rijn één van de belangrijkste hoofdtakken van het Rijn-Maas-systeem 

(Berendsen en Stouthamer, 2001). In eerste instantie mondde de Oude Rijn uit in een zeegat ter hoogte 

van Leiden. In dit zeegat ontstond geleidelijk aan een estuarium. Dit is een riviermonding waar zoet en 

zout water bij elkaar komen en sedimentatie optreedt als gevolg van sterk wisselende stroomsnelheden 

(door de invloed van het getij) en flocculatie. De Rijn ontstond in een periode van relatief snelle 

zeespiegelstijging, waardoor in het estuarium sprake was van een waddenachtig landschap dat zich als 

gevolg van die zeespiegelstijging geleidelijk landinwaarts verplaatste. Door de afname van de 

zeespiegelstijging en de aanvoer van riviersediment werden vanaf 5.000 jaar geleden strandwallen en -

vlaktes opgebouwd. De zeegaten, die voorheen op diverse plekken langs de kust lagen, raakten 

geleidelijk verzand. Er ontstond een aaneengesloten kustzone met duinen, waardoor het achterland 

beschermd werd tegen overstromingen vanuit zee. Alleen daar waar rivieren hun mondingen hadden, 

bleef de kustlijn onderbroken. De afgenomen zeespiegelstijging had echter wel tot gevolg dat de Oude 

Rijn zich in haar estuarium zeewaarts kon uitbreiden, waardoor voor de kust een delta werd uitgebouwd 

(Van Heeteren en Van der Spek, 2008). In die uitbouwingsfase vormden allereerst langs de oevers van 

het estuarium geulafzettingen, die gekenmerkt werden door een zandige klei met zandlaagjes. Verder 

van de kust trad langs de randen van het estuarium, in het achterland en tussen de strandwallen 

veenvorming op. Later trad differentiatie op in de afzettingen, waarbij zich direct aan de geul 

oeverafzettingen (zandige klei) vormden, terwijl in de overstromingsvlakte tijdens overstromingen 

komafzettingen werden afgezet (veelal kalkloze matig tot sterk siltige klei). Alleen als gevolg 

overstromingen vanuit de rivier werd in dit gebied klei afgezet (komafzettingen). 

 

Vanaf circa 2.500 jaar geleden traden als gevolg van een toegenomen stormfrequentie vanuit zee in het 

mondingsgebied van de Oude Rijn overstromingen op (transgressies). Ook brak de kust geleidelijk af en 

verdween de voor de kust uitgebouwde delta van de Rijn. Doordat rivierwater tijdens stormen 

stroomopwaarts opgestuwd werd, vonden op diverse zwakke plekken in de over oeverstromingen 

plaats. Er ontstond daarbij op diverse plekken een vertakt kreekgeulensysteem dat de 

overstromingsvlakte doorsneed. Doordat deze nevengeulen in contact stonden met de Oude Rijn bleven 

deze geulen lang actief door een continue aanvoer van water tijdens hoge afvoeren of waterstanden. De 

invloed van de Oude Rijn nam echter af vanaf het begin van de jaartelling af als gevolg van het ontstaan 

van nieuwe waterlopen stroomopwaarts. Onder meer de Waal en de Lek namen de hoofdafvoer van de 

Oude Rijn over, waardoor deze laatste minder belangrijk werd en in omvang afnam. Dit leidde tot een 

verdere afbraak van de monding van de Oude Rijn, doordat deze niet genoeg tegenwicht kon bieden 

tegen de invloed vanuit zee. In 1122 werd het stroomopwaartse deel van de Oude Rijn, de Kromme Rijn 

afgedamd bij Wijk bij Duurstede, waardoor de Oude Rijn een “dode” rivierarm werd die alleen nog 
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grondwater afvoerde (Dekker, 1980). Door de verslechterde klimatologische condities in de 

Middeleeuwen verzandde de monding van de Oude Rijn geleidelijk door de toevoer van duinzand en 

werd tijdens een laatste overstroming rond 1160 na Chr. de monding van de zee afgesloten (Parlevliet, 

2001). Mede hierdoor slibde de monding van de Oude Rijn dicht en ging deze verlanden. Ondanks dat de 

geul inactief geworden was, bleef de Oude Rijn voortdurend grondwater ontvangen vanuit het 

veengebied, waardoor het gebied sterk vernatte en in de latere eeuwen aanleiding vormden voor het 

ontstaan van het huidige cultuurlandschap. 

 

Geomorfologie 

Hoe exact het rivierenlandschap in de omgeving van het plangebied eruit heeft gezien - met name 

gedurende de IJzertijd-Romeinse tijd is onderwerp van onderzoek van de Universiteit Utrecht (Van 

Dinter, in prep.). Op basis van de meest recente gegevens is van het hele verloop van de Oude Rijn een 

landschapsreconstructie opgesteld met hierbinnen een verdeling van de hogere en middelhoge 

gebiedsdelen (oevers, crevasses) en de lager gelegen geulen en overstromingsvlaktes. Een uitsnede van 

deze kaart in de omgeving van het plangebied is weergegeven in bijlage 2. 

 

Hierop is te zien dat het plangebied oorspronkelijk in een relatief hoog gebied ligt als onderdeel van de 

overstromingsvlakte van de Oude Rijn. De relatief hogere ligging van het plangebied hangt hierbij direct 

samen met de ligging van de Zijl ten westen van het plangebied. De Zijl is een zijarm van de Oude Rijn 

die vermoedelijk ontstaan is als perimariene crevasse (als gevolg van een natuurlijke oeverdoorbraak), 

toen de zee vat kreeg op de het stroomafwaartse deel van de Oude Rijn. Er ontstond een geul, die 

doodliep in de overstromingsvlakte ten noorden van de Oude Rijn, waarlangs als gevolg van 

aanhoudende invloed van het getij oevers en oeverwallen ontstonden. Deze konden soms relatief hoog 

opslibben. Het plangebied maakte volgens Van Dinter (in prep.) geen deel uit van een oever, maar lag 

wel relatief hoger in het landschap. Mogelijk betreft het een uitwigging van de oeverafzettingen naar de 

overstromingsvlakte toe. De Zijl bleef ook nadat de Oude Rijn inactief werd bestaan als watervoerende 

geul. Via deze geul werd namelijk grondwater vanuit het achterland naar de Oude Rijn toe afgevoerd. 

 

Bodem en grondwater 

Op de bodemkaart is het plangebied weergegeven als bebouwd gebied, waardoor geen bodemeenheid 

is toegekend. Even ten noorden van het plangebied is een zone met drechtvaaggronden aanwezig 

(Mn86C). Dit maakt de aanwezigheid van dit natuurlijke bodemtype in het plangebied eveneens 

waarschijnlijk. Drechtvaaggronden zijn kleigronden, die binnen 40 tot 80 cm –Mv overgaan in veen. De 

bovengrond is daarbij niet donkergekleurd. Dit bodemtype komt veelvuldig voor in 

overstromingsvlakten aan weerszijden van rivieren (De Bakker, 1966). In de klei kunnen begraven 

bodemniveaus aanwezig zijn, zogenaamde vegetatiehorizonten, die een indicatie vormen voor oudere 

bodemvorming. Een dergelijk niveau heeft zich in het rivierengebied kunnen vormen op het moment dat 

er sprake was van een verminderde afvoer en door een afgenomen opslibbing van sediment. Hierdoor 

trad begroeiing op en kon zich een humeus niveau vormen. Op het moment dat er sprake was van een 

toename in rivierafvoer, raakte dit niveau begraven. Het kenmerkt  zich door een licht tot matig 

humeuze kleilaag in de bodem. 

 

Omdat het gebied in de bebouwde kom ligt, verhard is en mogelijk is opgehoogd. Hierbij moet rekening 

worden gehouden dat (delen van) het bodemprofiel zijn aangetast. Graafwerkzaamheden, uit het 

verleden en in moderne tijd, zullen de oorspronkelijke bodem hebben verstoord. Wat betreft 

grondwaterstanden en –trappen zijn geen gegevens bekend. Het is echter de verwachting dat de 

grondwaterstand door de aanwezigheid van verharding en ophoging is beïnvloed ten nadele van 

eventuele onverkoolde (organische) archeologische resten (onder andere bewerkt hout, leer en textiel). 



 

8 
 

  

7. Archeologische verwachting en bekende waarden 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK terrein Nee 

Verwachting gemeentelijke kaart Hoog 

Archeologische waarden en/of informatie Nee 

 

Archeologische verwachting 

Het plangebied staat op de archeologische beleidskaart van de gemeente Leiderdorp aangegeven als 

een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Deze waarde is mede gebaseerd op de 

ligging van het plangebied langs de Zijl, in een zone langs historisch waardevol gebied (vlakbij het 

voormalig kasteel De Zijlhof. Ook bevinden zich mogelijk oeverafzettingen en relatief hoger gelegen 

overstromingsafzettingen binnen het plangebied, waarop mogelijk nederzettingsactiviteiten hebben 

plaatsgevonden. 

 

Bekende waarden 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische waarnemingen en vondstmeldingen en er heeft in het 

verleden geen onderzoek plaatsgevonden. Wel zijn in de nabijheid van het plangebied diverse 

onderzoeken uitgevoerd en zijn in het verleden vondsten gedaan.  

 Direct ten noordoosten van het plangebied heeft in 2004 archeologisch vooronderzoek 

plaatsgevonden (onderzoeksmelding 7.424). Ook is ter vervanging van het riool in de 

Engelendaal, ten noordoosten van het plangebied, en ten zuidoosten van het plangebied 

archeologisch onderzoek uitgevoerd (onderzoeksmelding 59.059 en 9983). Van beide 

onderzoeken is via Dans Easy geen rapportage beschikbaar. 

 Tevens maakt het plangebied deel uit van een archeologisch bureauonderzoek 

(onderzoeksmelding 39.202). Dit onderzoek vormt een studie naar de aanleg van een 

Ringweg Oost in Leiden. Het onderzoek beaamd daarbij de archeologische verwachting, zoals 

deze op de verwachtingskaart van de gemeente staat aangegeven. Veldonderzoek of nader 

onderzoek om deze verwachting te toetsen heeft vooralsnog niet plaatsgevonden.  

 Voor wat betreft vondstmeldingen en waarnemingen in de directe omgeving van het 

plangebied ontbreken deze (<250 m). Op basis van de vondsten in de ruimere omgeving van 

het plangebied kan geconcludeerd worden dat in het gebied in ieder geval sprake is geweest 

van nederzettingsactiviteit in de IJzertijd-Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen. 

 

IJzertijd-Romeinse tijd 

Op een afstand van 560 m ten zuidwesten van het plangebied, aan de westkant van de Zijl zijn enkele 

vondsten gedaan die dateren in de periode Late IJzertijd-Romeinse tijd. Mogelijk hangen de vondsten 

samen met een nederzettingsterrein; het betreffen een cultuurlaag met daarbij houten structuren, bot 

en aardewerk uit die periode (Archis waarnemingsnummer 432685, 432687 en 432689). Vermoedelijk 

hangt het voorkomen van een nederzetting op deze plek samen met de ligging van oeverafzettingen 

langs de Zijl.  

 

Late Middeleeuwen 

Het meest prominente object uit de Late Middeleeuwen in de wijde omgeving van het plangebied 

betreft het voormalig kasteel de Zijlhof (250 m ten zuiden van het plangebied). De locatie van het 

kasteel alsmede haar directe omgeving staan op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK terrein 

4051) aangegeven als een terrein van hoge archeologische waarde. Binnen dit gebied bevinden zich de 

resten van een kasteel, waarvan de oudste vermelding dateert in 1292. In 1420 is het verwoest, 
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waarna een nieuwe fase van het kasteel is gebouwd. Door de komst van de Spanjaarden wordt het 

kasteel echter wederom afgebroken vanwege de oorlogsdreiging en het strategisch voordeel het 

kasteel voor de Spanjaarden zou bieden (in 1574). In 1598 is het herbouwd onder de naam Zijlhof, 

waarna het definitief verdween in 1806. Op en rondom het kasteelterrein zijn diverse waarnemingen 

gedaan die ermee samenhangen. Tijdens booronderzoek op de Vlasbaan is een ondoordringbare 

puinlaag aangetroffen, waarvan vermoed wordt dat deze samenhangt met funderingsresten van het 

voormalig kasteel (Archis waarnemingsnummer 46.383). Ook zijn er aan het oppervlak 

kloostermoppen – laatmiddeleeuwse baksteenfragmenten – gevonden die mogelijk al dateren uit de 

beginfase van het kasteel. Ook daar vlakbij zijn vondsten gedaan in resten van een verstoorde 

grachtbodem. De vondsten die gedaan zijn dateren in de periode 1650-1850 na Chr. (Archis 

waarnemingsnummer 59.662). 
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Nee 

Historisch gebruik Agrarisch 

Huidig gebruik Bebouwd 

Bodemverstoringen Graafwerkzaamheden 

 

Historische situatie 

Het plangebied bevindt zich oorspronkelijk gezien in het agrarisch buitengebied ten noorden van de 

historische kern van Leiderdorp, ten oosten van de Zijl. Het is op basis van historisch kaartmateriaal 

vanaf het begin van de 17
e
 eeuw altijd in gebruik geweest als weiland, tot het moment in de jaren ’80 

van de vorige eeuw de huidige bebouwing in het plangebied is aangelegd (figuur 2-7). De bebouwing 

volgde op de aanleg van de Engelendaal in de jaren ’70 van de vorige eeuw, direct ten noordoosten 

van het plangebied. Op basis van de verkavelingspatronen in het landschap uit de periode voordat in 

het gebied bebouwing verscheen, valt af te leiden dat in het westelijk deel van het plangebied relatief 

grote blokvormige kavels liggen, terwijl de kavels in het oostelijk deel meer een langwerpige vorm 

hebben. Dergelijke vormen kunnen samenhangen met de zandigheid van de ondergrond, waarbij 

mogelijk in het westen oeverafzettingen kunnen voorkomen. De ondergrond in het oosten is 

vermoedelijk kleiiger en/of veniger, waardoor langwerpige kavels zijn ontstaan. Centraal in het 

plangebied ligt een opvallend kronkelende greppel. Een dergelijk kronkelend verloop wijst veelal op de 

ligging van een natuurlijke waterloop ter plaatse. De natuurlijke waterloop is deel gaan uitmaken van 

de oorspronkelijke verkaveling. Wat exact de oorsprong van deze geul is en de samenhang met de 

rivier de Zijl is vooralsnog niet duidelijk. 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

Het plangebied is momenteel intensief bebouwd met kantoorpanden. Voor de aanleg ervan zijn naar 

verwachting ophogingen in het terrein aangebracht, maar zullen ook naar verwachting 

graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Deze graafwerkzaamheden kunnen hebben geleid tot 

verstoringen van de bodem, waarmee ook eventuele archeologische resten zullen zijn omgewerkt.  

 Om de omvang van deze verstoring te kunnen beoordelen, zijn bouwtekeningen van de 

panden in het gebied bestudeerd. Uit de tekeningen valt in ieder geval af te leiden dat onder 

het noordelijk deel van de bebouwing een kelder aanwezig is met een oppervlak van circa 800 

m
2
. De ligging van de kelder is weergegeven in figuur 8. Onder de overige bouwwerken zijn 

geen kelders aanwezig. Van de funderingen zijn geen profieltekeningen voorhanden, maar 

gezien de omvang van het bouwwerk en de aanwezigheid van kelders reiken vergravingen 

naar verwachting minimaal tot een diepte van 1,0 m –Mv. 

 Er is ten aanzien van milieuverontreinigingen of saneringen, die geleid hebben tot 

bodemverstoringen, in het Bodemloket
TM

 geen informatie aanwezig. 

 Historisch gezien heeft de omgeving van het plangebied onder invloed gestaan van de 

steenindustrie. In het begin van de 19
e
 eeuw bevond zich ten zuidwesten van het plangebied, 

aan de voormalige Zijlweg de steenfabriek van Hoos en Zonen (Oven Zijloord). Deze fabriek 

heeft hier tot 1937 gezeten. De aanwezigheid van steenindustrie kan ertoe geleid hebben dat 

in de omgeving ervan klei gewonnen is ten behoeve van de productie van baksteen. Of 

hiervan sprake is geweest in het plangebied is onduidelijk, maar wel mogelijk. Met de 

kleiwinning kunnen archeologische resten zijn verdwenen. Tot slot heeft een oude sloot in 

het plangebied gelegen. Vanwege het kronkelend verloop kan de sloot een natuurlijke 

oorsprong hebben. Deze sloot zal echter wel dichtgestort zijn met grond en eventueel met 
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puin toen de bebouwing in het plangebied is aangelegd. De ligging van de sloot is 

weergegeven in figuur 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2: Uitsnede van de kadastrale Minuutplan uit 1811-1832. Het plangebied is met 
rode lijnen weergegeven. 
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Figuur 3: Uitsnede van een topografische kaart uit 1870. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 

Figuur 4: Uitsnede van een topografische kaart uit 1925. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 



 

13 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Uitsnede van een topografische kaart uit 1954. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 

Figuur 6: Uitsnede van een topografische kaart uit 1972. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 
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Figuur 7: Uitsnede van een topografische kaart uit 1988. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 

Figuur 8: Overzicht van de verschillende verstoringen in het plangebied. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode IJzertijd – Late Middeleeuwen 

Complextypen Nederzettingen, sporen van landgebruik, 
grafvelden 

Stratigrafische positie In de top van oever- en crevasseafzettingen 

 

Het plangebied bevindt zich ten oosten van de rivier de Zijl, een zijtak van de Oude Rijn. De rivier is 

vermoedelijk ontstaan gedurende overstromingen vanuit zee, waardoor rivierwater landinwaarts is 

opgestuwd en de oevers van de Oude Rijn doorbraken. Als gevolg van een voortdurende influx van 

water ontstond een crevassegeul, die ook later watervoerend bleef. De verbinding van de Zijl met de 

Oude Rijn leidde ertoe dat langs de Zijl oever(wallen) ontstonden, die relatief hoog in het landschap 

lagen. Het plangebied bevindt zich daarbij net op de overgang van de oeverzone naar de 

overstromingsvlakte. Beide elementen zouden theoretisch gezien vanaf de IJzertijd in gebruik kunnen 

zijn geweest voor menselijke activiteiten. Er zijn op de westoever van de Zijl al aanwijzingen gevonden 

voor een nederzetting. Ook bevindt het plangebied zich vlakbij het laatmiddeleeuwse kasteel Zijlhof. 

Hoewel het oorspronkelijk kasteel zich ten zuiden van het plangebied lag, kunnen zich rondom het 

kasteel in de Late Middeleeuwen nederzettingsactiviteiten hebben ontplooid. Daarom is in het 

plangebied sprake van een hoge archeologische verwachting. 

 

Voor wat betreft de Nieuwe tijd is sprake van een lage archeologische verwachting. Er zijn op 

kaartmateriaal vanaf de 17
e
 eeuw geen aanwijzingen gevonden op de aanwezigheid van bebouwing. 

Naar verwachting zullen hooguit sporen van landgebruik (zoals ploegen of mogelijk zelfs kleiwinning) 

aanwezig zijn.  

 

Stratigrafische positie 

Archeologische resten uit de periode IJzertijd-Late Middeleeuwen worden op oever- en 

crevasseafzettingen, die in de ondergrond van het plangebied kunnen liggen. Mogelijk hangen 

eventuele resten samen met een begraven vegetatieniveau in het gebied. Resten uit de Nieuwe Tijd 

kunnen al direct onder de bouwvoor aanwezig zijn. Deze resten zullen verband houden met vroeger 

landgebruik in het plangebied (greppels, akkerlagen).  

 

Complextypen 

Voor wat betreft de Late Middeleeuwen worden nederzettingsterreinen verwacht. 

Nederzettingsterreinen uit die periode kenmerken zich door de aanwezigheid van een ophooglaag of 

cultuurlaag. In de ophooglaag kan archeologisch vondstmateriaal aangetroffen worden, dat een 

indicatie geeft van de ouderdom van de laag. Het al dan niet aanwezig zijn van vondstmateriaal is hier 

echter niet bepalend of er sprake is van de aan- of afwezigheid van archeologische waarden. De 

opbouw, aard en de mate van intactheid van de bodem (i.e. ophooglagen) zijn hiervoor meer van 

belang. 
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Nederzettingsresten uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen kenmerken zich tenslotte 

als vindplaatsen, die zich als een vondstlaag van aardewerk, natuursteen en verbrand botmateriaal 

kunnen manifesteren. De vondstlaag is ontstaan als gevolg van relatief intensieve activiteiten op een 

bepaalde plek.  

 

Zoekstrategie 

Op grond van het bureauonderzoek is vastgesteld dat de kans op resten uit de Late Middeleeuwen en 

Nieuwe tijd het grootst is. Om een goed beeld te krijgen van de ondergrond van het plangebied ten 

behoeve van de aanvulling van de archeologische verwachting en inzicht in de bodemopbouw van het 

plangebied is een verkennend booronderzoek uitgevoerd. De verkenning is daarbij met name gericht 

op het bepalen van de mate van intactheid van de bodem. Dit geeft namelijk inzicht in de verwachting 

op archeologische resten die dateren uit de periode IJzertijd – Late Middeleeuwen. Wel kan inzicht 

verkregen worden in de mate van omvang van bodemingrepen in het plangebied, waarbij mogelijk 

onderscheid te maken is in moderne ingrepen en historische ingrepen, mogelijk door toedoen van 

kleiwinning.
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoeksmethodiek 

Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn gebruikt om de mate van intactheid van de bodem te 

bepalen evenals om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de exacte landschappelijke ligging van 

het plangebied. In totaal zijn in het plangebied 14 boringen gezet (boring 1 tot en met 14). Daarvan is 

boring 3 gestaakt in puin (mogelijk als onderdeel van een demping van een sloot). 

De boringen zijn handmatig gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en 

beneden de grondwaterspiegel met een gutsboor met een diameter van 3 cm. De opgeboorde 

monsters zijn handmatig verbrokkeld, versneden en doorzocht op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren (zoals bot, aardewerk, baksteen, bewerkt vuursteen en houtskool). De boringen zijn 

beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 

SIKB 2008). Deze beschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 8. 

De boringen zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld in het plangebied. De ligging van de boringen is 

opgenomen in bijlage 6. De hoogteligging ten opzichte van NAP van de boorpunten is afgeleid van het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, www.ahn.nl). 

Veldwaarnemingen 

Ten tijde van het veldonderzoek is het plangebied in gebruik als een kantorencomplex met 

daaromheen een parkeerplaats. Een en ander is achterstallig in onderhoud, omdat het enige tijd al 

leeg staat. Wel is een deel van het terrein in gebruik ten behoeve van de asielopvang van 

vluchtelingen. Omwille van die reden was een deel van het terrein niet toegankelijk voor onderzoek. Er 

zijn aan het maaiveld geen reliëfverschillen waar te nemen, die relevante archeologische of 

landschappelijke elementen in de ondergrond van het plangebied verraden. Foto’s van het plangebied 

ten tijde van het veldonderzoek zijn weergegeven in figuur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. 

http://www.ahn.nl/
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Lithologie en bodemopbouw 

Onder in de boringen is in alle boringen zwak kleiig veen aangetroffen vanaf een diepte tussen 145 en 

180 cm –Mv. Het veen is donkerbruin en bestaat zowel uit resten riet als uit hout. Boring 14 is dieper 

doorgezet tot 400 cm –Mv. Hieruit valt af te leiden dat de basis van het veenpakket zich op een diepte 

van circa 335 cm –Mv bevindt. Daaronder zijn sterk siltige en zwak zandige klei aanwezig die 

geologisch zijn toe te schrijven aan het Laagpakket van Wormer (De Mulder e.a., 2003). Deze 

sedimenten zijn vermoedelijk onder een open kustsituatie gevormd, waarbij het sediment via het 

zeegat dat destijds ter hoogte van Leiden lag in het plangebied werd getransporteerd en gedeponeerd. 

Dit sediment is blauwgrijs van kleur en doorgaans zeer slap. In de zandige klei zijn enkele zandlaagjes 

aanwezig. 

 

Op het veen bevindt zich vanaf een diepte van 110 tot 150 cm –Mv een pakket matig siltige klei. De 

klei is grijs, kalkloos en ligt direct op het veen. Ook kenmerken de afzettingen zich over het algemeen 

aan een zwakke consistentie. Het is hiermee typerend als en daarom geïnterpreteerd als komafzetting, 

die onder relatieve natte omstandigheden tot stand is gekomen. Ze zijn daarbij te koppelen aan 

fluviatiele activiteit (van de Oude Rijn), die vanaf de Bronstijd-IJzertijd sterk toenam (Berendsen en 

Stouthamer, 2001). In de top van het pakket is de klei soms sterk siltig (boring 1). 

 

De top van het bodemprofiel betreft een verstoringspakket, dat bestaat uit twee delen. Aan de basis 

bestaat uit een pakket humeus, donker(bruin)grijs uiterst siltig kleipakket met onder meer baksteen- 

en rietresten. Ook zijn grijze kleibrokken aanwezig. Dit pakket heeft een dikte van circa 25-70 cm en is 

vanaf een diepte van circa 45-130 cm –Mv aanwezig. Het ligt daarbij direct op de hierboven 

beschreven komafzettingen. Het vermoeden bestaat dat het pakket opgebracht, vermoedelijk in de 

loop van de Nieuwe tijd (mogelijk als toemaakdek). Op sommige plekken is  dit pakket echter als 

gevolg van diepe verstoringen verdwenen (bijvoorbeeld in boringen 2, 7 en 10).  

 

De top van het verstoringspakket bestaat uit een pakket ophoogzand, dat ten behoeve van de aanleg 

van de diverse objecten in het plangebied is opgebracht. Dit pakket bestaat uit matig grof tot grof zand 

en is circa 45 tot 130 cm dik. 

 

Archeologische indicatoren 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, die direct wijzen op een archeologische 

vindplaats. Er zijn uitsluitend kleine fragmenten niet-dateerbaar rood baksteen, een fragment modern 

koperdraad en mortelresten gevonden. 

 

Archeologische interpretatie 

Het plangebied ligt in het mondingsgebied van de Oude Rijn, een gebied dat sinds het ontstaan van 

deze rivier in het Neolithicum onder invloed van rivier- en zeewater heeft gestaan. Allereerst zijn 

getijde gevormd, waarna in de loop van de Bronstijd en IJzertijd respectievelijk veen en 

komafzettingen zijn ontstaan. De getijdeafzettingen, het veen en de komafzettingen zijn alle onder 

relatief natte omstandigheden tot stand gekomen. Archeologisch gezien relevante oever- en 

crevasseafzettingen van de Zijl (ten oosten van het plangebied) zijn in het plangebied niet 

aangetroffen. Daarbij is de oorspronkelijke top van de komafzettingen omgewerkt en verstoord 

geraakt. Daarvoor in de plaats is een verstoringspakket van klei en ophoogzand aanwezig met een 

dikte van circa 80 tot 165 cm dikte. Daarom kent het plangebied in zijn geheel een lage archeologische 

verwachting op nederzettingsresten uit de periode IJzertijd-Late Middeleeuwen vanwege de mate van 

verstoring en de aangenomen lage en natte landschappelijke ligging. 
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11. Beantwoording van de vraagstelling 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Op basis van de resultaten van het onderzoek ligt het plangebied in een overstromingsvlakte 

van de Oude Rijn, waarin komafzettingen van deze rivier zijn afgezet. Er zijn geen oever- of 

crevasse-afzettingen vanuit de Zijl aangetroffen, een zijarm van de rivier de Oude Rijn.  

 

2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

Er zijn geen archeologisch relevante bodemniveaus onderscheiden in het onderzochte gebied.  

 

3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

De oorspronkelijke bodem in het plangebied is tot in de top van de oorspronkelijke 

komafzettingen omgewerkt of vergraven, tot dieptes variërend van 80 tot 165 cm –Mv. Van 

archeologisch relevante bodemniveaus is binnen het plangebied geen sprake.  

 

4. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

Archeologisch gezien heeft het plangebied een lage archeologische verwachting. Deze 

verwachting is deels gebaseerd op een voorheen natte landschappelijke ligging en het 

ontbreken van oeverafzettingen. Ook is de top van de komafzettingen in het plangebied sterk 

verstoord geraakt, waarmee de kans op intacte archeologische resten in het gebied klein is.  
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12. Conclusie en Advies 

Conclusie 

Op basis van het vooronderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage verwachting heeft op de 

aanwezigheid van archeologische resten. Dit is gebaseerd op de aanwezigheid van een hoge mate van 

verstoring van de oorspronkelijke bodemopbouw in het plangebied en de oorspronkelijk lage, natte 

landschappelijke ligging. Daarmee is de kans op archeologische resten uit de periode IJzertijd-Late 

Middeleeuwen klein.  

 

Advies 

Het plangebied heeft een lage archeologische verwachting. Op grond hiervan zijn ten aanzien van de 

herontwikkeling geen aanvullende maatregelen noodzakelijk voor wat betreft het behoud van 

archeologische waarden. Wel geldt als er tijdens de graafwerkzaamheden toch zaken aan het licht 

komen, deze op grond van de Monumentenwet artikel 51 bij de gemeente dienen te worden gemeld.  

 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Leiderdorp) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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Bijlage 1: Beleidskaart 
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Bijlage 2: Landschapskaart 
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Bijlage 3: Archeologische waarnemingen en onderzoeksmeldingen 
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Bijlage 4: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 5: Afkortingen van de boorbeschrijvingen 

Textuurindeling (NEN 5104) 
Hoofdnaam Toevoeging [Org, 

Gr] 
Gradiënt toevoeging Laaggrens 

LG = grind g = grindig 1 = zwak dif = diffuus 
Z = zand z = zandig 2 = matig gel = geleidelijk 
L = leem s = siltig 3 = sterk sch = scherp 
K = klei k = kleiig 4 = uiterst  
V = veen h = humeus   
 m = mineraalarm   

 
Karakteristieken en plantenresten 
VAM (amorfiteit) Plantenresten (plr) Consist(entie) M50 (mediaan) Alleen voor zand 
1 = Zwak amorf ri = riet ST = stevig 75-105 uiterst fijn 
2 = Matig amorf ho = hout MST = matig stevig 105-150 zeer fijn 
3 = Sterk amorf ze = zegge MSL = matig slap 150-210 matig fijn 
 wo – wortels SL = slap 210-300 matig grof 
 plr = ongedef. ZSL = zeer slap 300-420 Grof 
   420-600 zeer grof 

 
Nieuwvormingen en grondwater 
Ca (kalkgehalte, CaCO3) Fe (roestvlekken) Oxidatie/reductie [o/r] GW (grondwater) 
1 = afwezig 1 = afwezig o = oxidatie GW = grondwater 
2 = matig kalkhoudend 2 = ijzerhoudend or = oxidatie/reductie GHG = gem. hoogste 

grondwaterstand 
3 = kalkhoudend 3 = sterk ijzerhoudend r = reductie GLG = gem. laagste 

grondwaterstand 
    

 
Classificatie en interpretatie 
Bodemhorizont (Hor.; volgens De 
Bakker & Schelling, 1989) 

Monstername (M) Lithogenese (lith.) 

BHA X (boring) – XXX {diepte in cm) OPG = opgebracht 
BHB  KOM = komafzettingen 
BHBC  VEEN = veen 
BHC  WOR = getijdeafzettingen 
…  OMG = omgewerkt 
   

Bijzonderheden 
Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom ‘bijzonderheden’ 
Omg. = omgewerkt gr = grindje l = leem (verbrand) 
Opg. = opgebracht st = steentjes b = bot 
 fe-c = ijzerconcreties aw = aardewerk 
gg = goed gesorteerd mn-c = mangaanconcreties vs = vuursteen 
mg = matig gesorteerd mn = Mangaan bakst = baksteen/puin 
sg = slecht gesorteerd spi = spikkel (+ kleur) fos = fosfaat 
 vl = vlekken (+ kleur) hk = houtskool 
 sch = schelpen  
 bijm = bijmenging (+ text.)  
 zl1-2 = zandlaagjes (weinig-veel)  
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Bijlage 6: Boorbeschrijvingen 



Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 1

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 0.0 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

10 - - - - - - - - - - - - - - - - klinker

40 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

50 Ks4 - h1 - - drgr scherp MST - o 1 1 - X - OMG zandlaagjes

120 Ks4 - h1 - - drgr scherp MST - o 1 1 - X - OMG enkele baksteenfragmenten

140 Ks3 - - - - gr geleidelijk MST - r 1 1 - C - KOM -

160 Ks2 - - - - gr geleidelijk ST - o 1 2 - - - KOM -

200 Ks3 - h1 - - gr scherp MST - r 1 1 - - - KOM venig, hout

220 Vk1 - - 1 - grbr scherp SL - - - - - - - VEEN -

280 Vkm - - 1 - drbr EB SL - - - - - - - VEEN -

Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 2

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 0.0 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

5 - - - - - - - - - - - - - - - - tegel

55 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

80 Zs1 - - - - blgr scherp SL 210-330 r 3 1 - X - OPG verblauwd

160 Ks2 - - - - gr geleidelijk MSL - r 1 1 - C - KOM -

190 Vk1 - - 2 ho, ri libr scherp MSL - r 1 1 - - - VEEN kleilaagjes, bosveen

250 Vkm - - 1 ho br EB MSL - r 1 1 - - - VEEN bosveen

-

15110007

8-4-2016

3996811100

95,636

464,816

15110007

95,656

464,794

-

8-4-2016

3996811100



Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 3

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 0.0 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

5 - - - - - - - - - - - - - - - - tegel

70 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG gestuit op leiding na drie pogingen

Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 4

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 0.0 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

10 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

60 Zs1 - - - - ligegr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

120 Ks4 - h1 - - drgr scherp MST - o 1 1 - X - OMG koperdraad, enkele baksteenfragmenten

160 Ks2 - - - - gr geleidelijk MSL - r 1 1 - C - KOM -

200 Vk1 - - 2 ho, ri libr - MSL - r 1 1 - - - VEEN kleilaagjes, bosveen

95,585

464,820

-

464,832

-

15110007

8-4-2016

3996811100

15110007

8-4-2016

3996811100

95,616



Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 5

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 0.0 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

10 - - - - - - - - - - - - - - - - klinker

40 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

50 Zs1 - - - - blgr scherp SL 210-330 r 3 1 - X - OPG verblauwd

105 Ks4 - h1 - - drgr scherp MST - o 1 1 - X - OMG -

130 Ks3 - - - - gr geleidelijk MSL - r 1 1 - C - KOM -

170 Ks2 - - - - gr geleidelijk MSL - r 1 1 - - - KOM -

200 Vk1 - - 2 ho, ri libr - MSL - r 1 1 - - - VEEN kleilaagjes, bosveen

Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 6

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 0.0 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

10 Ks4 - h2 - - brgr scherp MST - o 1 1 - X - OMG grijze vlekken

50 Zs1 - - - - ligegr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

80 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

105 Ks4 - h1 - - drgr scherp MST - o 1 1 - X - OMG -

115 Ks3 - - - - gr geleidelijk MST - r 1 1 - C - KOM -

145 Ks2 - - - - gr geleidelijk MSL - r 1 1 - - - KOM -

170 Vk1 - - 2 ho, ri libr - MSL - r 1 1 - - - VEEN kleilaagjes, bosveen

200 Vkm - - 1 ho br - MSL - r 1 1 - - - VEEN bosveen

8-4-2016

3996811100

95,624

464,784

-

3996811100

95,604

464,806

-

15110007

15110007

8-4-2016



Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 7

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 0.0 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

5 - - - - - - - - - - - - - - - - tegel

40 Ks4 - h1 - - drgr scherp MST - o 1 1 - X - OMG omg

75 Ks4 - - - - gr geleidelijk MST - r 1 1 - X - OMG omg

140 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OMG rioolsleuf?

165 Ks2 - - - - gr geleidelijk MSL - o 1 2 - C - KOM -

185 Vk1 - - 2 ho, ri libr - MSL - r 1 1 - C - VEEN kleilaagjes, bosveen

300 Vkm - - 1 ho br - MSL - r 1 1 - C - VEEN bosveen

Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 8

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 0.0 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

5 - - - - - - - - - - - - - - - - tegel

50 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

70 Ks2 - h1 - - gr scherp MST - o 1 2 - X - OMG -

165 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

250 Vkm - - 1 ho br - MSL - r 1 1 - C - VEEN bosveen

464,848

-

-

15110007

8-4-2016

3996811100

95,639

15110007

8-4-2016

3996811100

95,663

464,819



Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 9

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 0.0 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

5 - - - - - - - - - - - - - - - - tegel

45 Zs1 - - - - ligegr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

120 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG schelpen

130 Ks2 - h1 - - gr scherp ST - o 1 2 - X - OMG -

150 Ks3 - h2 - - drbrgr scherp MST - r 1 1 - X - OMG oude bouwvoor, wortelresten

175 Ks2 - - - - gr geleidelijk ST - o 1 2 - C - KOM -

200 Vk1 - - 2 hr libr - MSL - r 1 1 - C - VEEN kleilaagjes, bosveen

300 Vkm - - 1 hr drbr EB SL - r 1 1 - - - VEEN -

Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 10

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat -0.9 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

5 - - - - - - - - - - - - - - - - tegel

70 Zs1 - - - - ligegr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

130 Zs1 - - - - blgr scherp SL 210-330 r 3 1 - X - OPG verblauwd

140 Ks2 - - - - gr geleidelijk MSL - o 1 2 - C - KOM -

210 Ks3 - - - - gr scherp MSL - r 1 1 - C - KOM scherpe overgang

300 Vkm - - - - drbr EB MSL - r 1 1 - C VEEN -

3996811100

95,671

464,853

-

95,594

464,884

-

15110007

8-4-2016

15110007

8-4-2016

3996811100



Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 11

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat -0.9 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

35 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

45 Zs1 - - - - blgr scherp SL 210-330 r 3 1 - X - OPG verblauwd

65 Ks4 - h1 - - drgr scherp MST - o 1 1 - X - OMG -

110 Ks2 - - - - gr geleidelijk ST - o 1 2 - C - KOM -

165 Ks2 - - - - gr geleidelijk ST - r 1 1 - C - KOM -

300 Vk1 - - 2 ho, ri libr - MSL - r 1 1 - C - KOM kleilaagjes, bosveen

Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 12

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat -0.9 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

10 - - - - - - - - - - - - - - - - klinker

45 Zs1 - - - - ligegr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

70 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG schelpen

80 Ks4 - h1 - - drgr scherp MST - o 1 1 - X - OMG -

130 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OMG -

140 Ks4 - h2 - - dbrgr scherp MST - r 1 1 - X - OMG oude bouwvoor? Baksteen

190 Ks2 - - - - gr geleidelijk ST - o 1 2 - C - KOM -

300 Vk1 - - 2 ho, ri libr - MSL - r 1 1 - - - KOM kleilaagjes, bosveen

-

15110007

8-4-2016

3996811100

95,570

464,919

8-4-2016

3996811100

95,698

464,823

-

15110007



Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 13

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat -0.9 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

35 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

150 Ks2 - h1 - - gr scherp ST - o 1 2 - X - OMG -

155 Ks2 - - - - gr geleidelijk ST - o 1 2 - C - KOM -

180 Ks2 - - - - gr geleidelijk ST - r 1 1 - - - KOM -

250 Vkm - - 1 ho br - MSL - r 1 1 - - - VEEN bosveen

Projectnaam Leiderdorp, Leidsedreef Boorpuntnummer 14

Projectcode

Beschrijver: I.S.J. Beckers

Boormethode: Edelman|guts Boordatum:

Boordiameter: 7 cm/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 70 cm -mv Landgebruik bestraat

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat -0.9 m NAP GWS na boring 70 cm -mv Geom. kaart bebouwd

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

25 Zs1 - h1 - - gr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG kleibrokken

45 Zs1 - - - - ligegr scherp SL 210-330 o 3 1 - X - OPG -

80 Ks4 - h2 - - brgr scherp MST - o 1 1 - X - OMG grijze vlekken

110 Ks4 - h1 - - drgr scherp MST - o 1 1 - X - OMG enkele baksteenfragmenten

165 Ks2 - - - - gr geleidelijk ST - r 1 1 - C - KOM -

180 Vk1 - - 2 ho, ri libr - MSL - r 1 1 - - - KOM kleilaagjes, bosveen

260 Vkm - - 1 ho br - MSL - r 1 1 - - - VEEN bosveen

335 Vkm - - 1 ri br geleidelijk MSL - r 1 1 - - - VEEN rietzeggeveen

355 Ks3 - - - - liblgr geleidelijk MSL - r 1 1 - - - WOR -

400 Kz2 - - - ri liblgr - MSL - r 1 1 - - - WOR zandlaagjes

95,641

464,887

-

464,923

-

15110007

8-4-2016

3996811100

15110007

8-4-2016

3996811100

95,608



 

    

 

      

 

Quickscan bezonning 
ROC locatie, Leiderdorp 

Deze memo is bestemd voor het projectteam en niet geschikt voor externe doeleinden. 

Kader 

Er bestaan geen wettelijke normen en eisen ten aanzien van bezonning voor bebouwing. Wel 
bestaan normen van TNO: een “lichte” norm, die minimaal twee uur zon per dag (niet 
aansluitend vereist) in de periode 19 februari tot en met 21 oktober voorschrijft, en een 
“strenge' norm, die drie uur zon per dag (niet aansluitend vereist) in de periode 21 januari tot en 
met 22 november voorschrijft. 
 
In het kader van deze studie is het planvoornemen getoetst aan de lichte en de strenge norm. 
Hieruit blijkt dat voor alle woningen aan de Zijlstroom, Voerstraat, Maalderij, Lorrie en 
Touwslager ruimschoots wordt voldaan aan de lichte TNO-norm en ook wordt voldaan aan de 
strenge TNO-norm. Voor de woningen aan de Zijlstroom 84 t/m 104 is gedetailleerder gekeken 
naar de bezonning, omdat uit de studie naar voren kwam dat het op deze plek het meest 
ongunstig bleek te zijn, maar voorts bleek uit de simulaties dat er op deze locatie ook aan de 
strenge TNO norm wordt voldaan (zie bijlage) 

Normstelling 

Er bestaan geen landelijk wettelijk vastgelegde normen en eisen waaraan het nieuwbouwplan op 
de huidige ROC locatie ten aanzien van bezonning voor de bebouwing moet voldoen. In het 
Bouwbesluit is wel regelgeving voor daglichttoetreding opgenomen. Dit betreft niet het direct 
opvallend zonlicht. Er wordt bij deze eisen geen rekening gehouden met de invloed van 
schaduwwerking van obstakels op andere kavels. 
 
De optredende effecten op de bezonning in het plangebied kunnen worden getoetst aan de 
TNO-normen voor bezonning. Er gelden 2 normen: 
 
De 'lichte' TNO-norm: ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 
februari – 21 oktober (gedurende 8 maanden ) in midden vensterbank binnenkant raam. 
 
De 'strenge' TNO-norm: ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 21 januari 
– 22 november (gedurende 10 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam. 
 
Deze normen worden alleen toegepast op gevels die zon kunnen ontvangen; noordgevels 
ontvangen immers - hoogbouw of niet - nooit direct zonlicht. Met behulp van deze quickscan 
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bezonningsstudie kan een indruk worden verkregen of en in hoeverre voor de woningen in de 
omgeving een ongunstige situatie dreigt te ontstaan ten gevolge van de nieuwe ontwikkelingen. 

Beoogde ontwikkelingen 

Het bouwplan op de huidige ROC locatie te Leiderdorp bestaat uit een aantal gebouwdelen. 
Grondgebonden woningen, galerijwoningen en torenwoningen. De bouwhoogte van de 
grondgebonden woningen betreft ca. 9m, de galerijwoningen variërend tussen ca. 13m en ca. 
22m. Het volume van de toren betreft ca. 73m. De Provincialeweg ligt vanaf de brug een aantal 
meter boven maaiveld en loopt in noordoostelijke richting af. De afstand tussen het bouwplan 
en de tegenoverliggende woningen aan de Zijlstroom bedraagt minimaal ca. 83m en aan de 
Touwslager ca. 137m. Door het volume van de toren kan schaduwhinder optreden bij de 
woningen aan deze straten. 

Onderzoek 

Om inzicht te geven in de toekomstige bezonningssituatie is de situatie op de maatgevende 
dagen van de 4 seizoenen in de bestaande situatie en de toekomstige situatie vergeleken. Dit 
zijn de volgende dagen: 

• 22 december: de dag dat de zon het laagst staat; 
• 21 juni: de dag dat de zon het hoogst staat; 
• 21 maart: de dag dat de zon op 'half' staat, namelijk precies tussen de stand van 22 

december en 21 juni in (zomertijd); 
• 23 september: de dag dat de zon op 'half' staat, namelijk precies tussen de stand van 21 

juni en 22 december in (wintertijd). 
 
Voorts is onderzocht of de bezonning in de nieuwe situatie voldoet aan de TNO-normen. 
Hiervoor is de bezonningssituatie op de volgende 4 peildata onderzocht: 

• 21 januari 
• 19 februari 
• 21 oktober 
• 22 november 

Voor deze dagen zijn voor de bestaande woningen aan de Zijlstroom, Voerstraat, Maalderij, 
Lorrie en Touwslager bezonningstekeningen opgesteld die een goede weergave van de 
toekomstige situatie geven. Om de bezonning globaal in beeld te krijgen zijn de tijdstippen 9:00 
uur, 12:00 uur, 15:00 uur en 18:00 uur aangehouden. Op 22 december is het tijdstip van 18:00 
uur niet relevant, omdat op dat moment de zon al onder is. Op 21 juni is tevens naar de 
bezonning op het tijdstip van 20:00 uur gekeken, omdat de zon op die dag later ondergaat. 
 
De schaduwdiagrammen zijn opgenomen in de bijlage bij deze quickscan. 
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Bezonning op maatgevende dagen 

Om de consequenties van het bouwplan in beeld te brengen, is de bezonningssituatie op de 
maatgevende dagen van de 4 seizoenen in beeld gebracht. 
Uit de bezonningstekeningen blijkt dat op 22 december, de kortste dag van het jaar, een aantal 
woningen aan de Zijlstroom, Voerstraat, Lorrie en Maalderij gedurende de dag op enig moment 
schaduwhinder ondervinden van de toren. 
 
Hetzelfde blijkt ook uit de bezonningstekening van 21 maart/23 september. Het bereik van de 
schaduw is echter minder waardoor minder woningen aan de Voerstraat, Lorrie en Maalderij 
schaduwhinder hebben. Het blok aan de Touwslager heeft aan het eind van de dag 
schaduwhinder. 
 
In de zomer (21 juni) is geen schaduwwerking op de gevels als gevolg van de toren. 

Conclusie 

In de nieuwe situatie zal op een aantal bouwblokken gedurende de dag schaduw vallen als 
gevolg van de toren. Dit betreft in de winter, de blokken langs de Zijlstroom en de woningen aan 
de Voerstraat, Lorrie en Maalderij. In de lente en de herfst komt daar het blok aan de 
Touwslager bij. 

Toetsing aan TNO-normen 

Naast de maatgevende dagen voor de seizoenen is ook onderzocht in hoeverre in de nieuwe 
situatie wordt voldaan aan de TNO-normen. 
 
strenge norm 

Op de peildatum van 21 januari valt te zien dat de toren een lange slagschaduw veroorzaakt 
over de woningen aan de Zijlstroom, Voerstraat, Maalderij en Lorrie. De meest ongunstigste 
situatie lijkt bij het middelste blok woningen aan de Zijlstroom (nr. 84 t/m 104) te zijn. In een 
nauwkeurigere studie blijkt de schaduwwerking van de toren niet meer dan 1,5 uur per woning 
te zijn. De huidige LOI toren werpt vanaf het midden van de dag ook wat slagschaduw op de 
gevels, maar alleen al in het tijdsvak tussen 9:00 uur en 14:00 uur wordt na aftrek van 1,5 uur 
een bezonning van meer dan 3 uur gehaald, en wordt zo in de meest ongunstigste situatie 
voldaan aan de strenge TNO-norm. 
De situatie op 22 november is nagenoeg gelijk aan de situatie op 21 januari. 
 
Op de peildatum van 19 februari valt te zien dat de situatie wat gunstiger uit valt voor de 
woningen aan de Voerstraat, Maalderij en Lorrie omdat de slagschaduw wat korter is. Wel valt 
er door de toren helemaal aan het eind van de dag slagschaduw op een deel van de woningen 
aan de Touwslager. 
De situatie op 21 oktober is nagenoeg gelijk aan de situatie op 19 februari. 
 
Conclusie 
In de meest ongunstigste situatie op 21 januari en 22 november ondervinden de woningen aan 
de Zijlstroom, Voerstraat, Maalderij en Lorrie schaduwhinder als gevolg van de toren, maar dat 
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betreft maximaal 1,5 uur. Op 21 oktober en 19 februari ondervinden ook woningen aan de 
Tauwslager schaduwhinder, maar dat is op het eind van de dag. Hiermee wordt voor de 
onderzochte woningen voldaan aan de strenge TNO-norm. 
 
lichte norm 

Aangezien de woningen aan de strenge norm voldoen, zullen deze automatisch ook aan de lichte 
norm voldoen. 
 
Conclusie 
De onderzochte woningen voldoen aan de lichte TNO-norm. 

Algemene conclusie 

Door de realisatie van het plan op de ROC locatie zal, vergeleken met de bestaande situatie, met 
in de winter, lente en de herfst gedurende een korte tijd op de dag door de toren 
schaduwhinder ontstaan op een aantal bestaande woningen gelegen tegenover het plangebied. 
De situatie in de zomer verandert nagenoeg niet. 
 
Voor alle onderzochte woningen wordt voor zover als uitgezocht zowel aan de lichte als aan de 
zware TNO-norm voldaan. Er is niet op woningniveau naar de bezonning op de vensterbank aan 
de binnenkant van het raam gekeken, maar naar de schaduwwerking op de gehele gevel. Een 
vervolgonderzoek zou de conclusies uit deze quickscan verder kunnen onderbouwen.  
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1 Inleiding

In opdracht van Vink Bouw \ Did Vastgoedontwikkeling is een indicatieve windhinderstudie
uitgevoerd voor het project ‘ROC locatie’ te Leiderdorp.

Het project bestaat uit 186 woningen, waarvan 28 grondgebonden woningen en 160 appartementen.
Op de hoek van het kavel is een toren van circa 70 m hoog gesitueerd. In figuur 1.1. en 1.2. zijn
impressies weergegeven van het project.

Door de bouwvorm en de hogere bouwdelen kan het windklimaat rondom het bouwplan en in de
omgeving negatief beïnvloed worden.

Op basis van binnen het bureau beschikbare expertise, beschikbare literatuur en kentallen is in deze
rapportage een onderbouwde beoordeling van het windklimaat rondom het bouwplan en zijn
omgeving gegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de NEN 8100 omschreven criteria inzake
windhinder en windgevaar.

Opgemerkt wordt dat zeer vele factoren het windklimaat bepalen. Dit indicatief theoretisch
onderzoek is niet even nauwkeurig als een windtunnelonderzoek of CFD-berekeningenconform de
NEN 8100. Maar met deze theoretische beoordeling kan wel een goede inschatting worden gemaakt
waar en in welke mate er windhinder ontstaat.

Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van tekeningen van het plan en de situatie van het
selectiedocument van het architectenbureau KAW van februari 2016.

Figuur 1.1: Impressie woontoren op hoek Figuur 1.2: Impressie vanuit de buurt
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2 NEN 8100: Windhinder en windgevaar

Het windklimaat is uitgevoerd op basis van de norm NEN 8100 ‘Windhinder en windgevaar in de
gebouwde omgeving’. In de norm wordt aangegeven wanneer een windonderzoek wenselijk is om
uit te voeren. De NEN 8100 is niet aangewezen in de Woningwet of het Bouwbesluit. Wel kan het zijn
dat het bestemmingsplan aangeeft dat een windhinderonderzoek uitgevoerd moet worden.

Om te beoordelen of een windonderzoek wenselijk is, is in de NEN 8100 een beslismodel
opgenomen. In tabel 2.1. is het beslismodel weergegeven.

Tabel 2.1: Beslismodel NEN 8100
Situatie bouwplan Noodzaak tot een windonderzoek

Beschut liggende gebouwen tot een hoogte van 15 m Geen onderzoek nodig.

Beschut liggende gebouwen met een hoogte van 15 tot 30
meter, of;
Onbeschut liggende gebouwen tot een hoogte van 30 m

Een windhinderdeskundige dient te beoordelen of onderzoek
nodig is.

Gebouwen met een hoogte vanaf 30 meter Onderzoek met CFD of windtunnel nodig.

2.1. Beoordelingscriteria
Bij de beoordeling van het windklimaat wordt in de NEN 8100 onderscheid gemaakt tussen hinder (lees
comfort) en gevaar.

Windhinder / comfort
Het criterium voor de beoordeling van windhinder is uit de volgende onderdelen opgebouwd:
1. Een drempelsnelheid ter beoordeling van windhinder, deze bedraagt 5 m/s;

Het blijkt dat bij windsnelheden boven circa 5 m/s mechanische effecten een rol gaan spelen: het
haar verwaait, kleding en paraplu’s worden door de wind bewogen;

2. Een overschrijdingskans van deze drempelsnelheid.
Hoe vaker de drempelsnelheid van 5 m/s overschreden wordt, hoe slechter het windklimaat
ervaren zal worden. Aan de kans dat de drempelsnelheid van 5 m/s overschreden wordt, zijn
5 kwaliteitsklassen (A tot en met E) gekoppeld. Klasse A staat voor de hoogste comfortklasse en
klasse E voor het laagste kwaliteitsniveau;

3. Windhindergevoeligheid van de activiteit die men op een locatie onderneemt.
Ook wordt er bij de beoordeling ten aanzien van windhinder rekening mee gehouden dat de
gevoeligheid van personen voor windhinder afhankelijk is van de activiteit die men op een zeker
moment onderneemt. Sommige activiteiten zijn meer windhindergevoelig dan andere, afhankelijk
van de activiteit kunnen bepaalde overschrijdingen van de drempelsnelheid geaccepteerd
worden.
Er worden bij de beoordeling van windhinder drie ‘activiteiten’ onderscheiden:
- Doorlopen: niet / nauwelijks windhinder gevoelig, bijvoorbeeld: parkeerterrein, trottoir;
- Slenteren: wel windhinder gevoelig, bijvoorbeeld: entree, park, winkelstraat;
- Langdurig zitten: meest windhinder gevoelig, bijvoorbeeld: terras, bankje in park, balkon.
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Afhankelijk van de activiteit wordt aangegeven of het lokale windklimaat, bij een bepaalde
overschrijding van de drempelsnelheid (= kwaliteitsklasse) als goed, matig of slecht voor de activiteit
beoordeeld moet worden, zoals aangegeven in tabel 2.2.

Tabel 2.2: Criteria voor windhinder

Kans dat de drempelsnelheid
(5 m/s) overschreden wordt
[% van aantal uren per jaar]

Kwaliteits-
klasse

Activiteiten en beoordeling windklimaat

Doorlopen
(niet windhinder-

gevoelig)

Slenteren
(wel windhinder-

gevoelig)

Langdurig zitten
(meest windhinder-

gevoelig)

< 2,5 % A Goed Goed Goed

2,5 – 5 % B Goed Goed Matig

5 – 10 % C Goed Matig Slecht

10 – 20 % D Matig Slecht Slecht

> 20 % E Slecht Slecht Slecht

Het gevaarcriterium
Naar analogie voor de beoordeling van windhinder wordt het criterium ter beoordeling van
windgevaar opgebouwd. Hierbij wordt een drempelsnelheid van 15 m/s (uurgemiddelde
windsnelheid) aangehouden.
Met ‘windgevaar’ worden zodanig hoge windsnelheden bedoeld dat mensen ernstige problemen
ondervinden tijdens het lopen, tijdens een windvlaag zouden mensen kunnen vallen. Bij windvlagen
neemt de snelheid in korte tijd toe tot ruim 1,5 maal de uurgemiddelde windsnelheid. Ten aanzien
van het beoordelen van windgevaar wordt de indeling zoals aangegeven in tabel 2.3 aangehouden.

Tabel 2.3: Criteria voor windgevaar

Kans dat de drempelsnelheid
(15 m/s) overschreden wordt
[% van aantal uren per jaar]

Kwalificatie

< 0,05% Geen gevaar, voldoet

0,05 - 0,3% Beperkt risico

> 0,3% Gevaarlijk

Een ‘beperkt risico’ is slechts acceptabel bij niet windhindergevoelig gebruik, te weten de activiteit
‘doorlopen’ of voor plekken waar geen activiteit zal plaatsvinden (geen entrees, loop- of fietsroutes).
Voor de activiteiten slenteren en langdurig zitten is een beperkt risico op gevaar niet acceptabel.

Alle situaties met een overschrijdingskans van groter dan 0,30% van de tijd zijn evident gevaarlijk en
behoren te allen tijde te worden vermeden; het publiek mag hier niet aan worden blootgesteld.
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3 Beoordeling
Voor het plangebied en de omgeving is een indicatief windhinderonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt
een globale indruk verkregen van kritische locaties binnen het plan en de directe omgeving. Op basis
van dit onderzoek kan een gedetailleerder onderzoek worden uitgevoerd op de kritische locatie. Zo’n
onderzoek kan in een windtunnel of met CFD-berekeningen worden uitgevoerd.

3.1 Plangebied en omgeving
Het project ‘ROC-locatie’ te Leiderdorp is gelegen aan de Provinciale weg / Willem de Zwijgerlaan, de
Engelendaal en de Rietschans. In figuur 3.1. is het plangebied en de omgeving weergegeven.
Uit de satellietfoto blijkt dat de omgeving van het plangebied open en laag bebouwd is.

Figuur 3.1: Omgeving en plangebied (bron: google maps)

Plangebied
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3.2 Project

Het project bestaat uit 186 woningen, waarvan 28 grondgebonden woningen en 160 appartementen.
Het project is bij locatie A en B drie bouwlagen hoog (circa 9 m). Op locatie C-aan het water zeven
bouwlagen hoog (circa 20 m) en op de hoek een woontoren van maximaal 73 m hoog. De directe
omgeving is globaal gezien even hoog als het bouwplan, behalve de toren van 73 m hoog. In figuur
3.2. is de situatie van het project en de directe omgeving weergegeven.

.
Figuur 3.2: Situatie project ‘ROC-locatie’



Blonk Advies B.V.
Bouwfysica – Akoestiek – Brandveiligheid - Duurzaamheid

Rapport 2016023-03 / 22-5-2016 - pag. 8

3.3 Wind en windrichting

In de NEN 8100 dient de lokale windstatistiek voor de locatie bepaald te worden volgens de NPR
6097. In deze indicatieve windhinderonderzoek is voor het gemak gebruik gemaakt van de windroos
van het nabij gelegen weerstation Schiphol. Zie figuur 3.3. De overheersende windrichting is Zuid-
Zuidwest en West-Zuidwest. Ruim 50% van de tijd komt de wind uit de richtingen tussen Zuid en West
(deze richtingen inbegrepen) en ook komen de hoogste windsnelheden bij deze windrichtingen voor.
Derhalve zal de overheersende windrichting in grote mate het windklimaat op de locatie bepalen. Dit
betekent echter niet dat wind uit een andere richting geeft enkel effect heeft.

Figuur 3.3: Windroos Schiphol
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3.4 Stromingsbeeld algemeen

Objecten beïnvloeden de luchtstroming rondom zichzelf. Stroomopwaarts is het beïnvloedsgebied
geringer dan stroomafwaarts. Stroomopwaarts en langs het zoggebied stroomafwaarts nemen de
windsnelheden toe als gevolg van een obstakel. In het zoggebied neemt juist de windsnelheid af en
neemt de vlagerigheid (turbulentie) toe.

Indien objecten dichter bij elkaar staan zal beïnvloeding van het luchtstroming door het
stroomopwaarts gelegen object plaats vinden. Bij theoretisch oneindig lange obstakels dwars op de
windrichting is er sprake van een aërodynamisch geïsoleerde situatie als de onderlinge afstand (w)
groter is dan 15 á 20 maal de hoogte (h). Beïnvloeding van de luchtstroming vindt plaats als de
onderlinge afstand (w) tussen de 5 en 15 maal de hoogte (h) is. Het zoggebied van de wind van het
object stroomopwaarts beïnvloed de luchtstroming bij het object stroomafwaarts. Als de onderlinge
afstand (w) kleiner is dan 5 maal de hoogte (h) ontstaat een sterke interactie tussen de luchtstroming
stroomopwaarts en stroomafwaarts. Is de onderlinge afstand (w) zelfs kleiner dan 2 maal de hoogte,
dan ontstaat zelf een aërodynamisch aaneengesloten luchtstroming over de objecten heen en
ontstaan er tussen de objecten een zwakkere afgeleide wervelingen. E.e.a. is weergegeven in figuur
3.4 t/m 3.6 (bron: Wind in de gebouwde omgeving, TUE).

Figuur 3.4: Geïsoleerde luchtstroming (bij oneindig lange obstakels loodrecht op de wind)

Figuur 3.5: Beïnvloeding van de luchtstroming Figuur 3.6: Aaneengesloten luchtstroming
(bij oneindig lange obstakels loodrecht op de wind)
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Bij puntvormige objecten (individuele woontoren) is de beïnvloeding op afstand w veel kleiner. Om
een beeld te schetsen hoe luchtstromingen zich rondom een individueel hoog object in een platte
omgeving bewegen is in figuur 3.7 t/m 3.9 is het stromingsbeeld weergegeven. Het zoggebied is zo’n
factor 4 kleiner dan bij oneindig lange obstakels dwars op de wind. Binnen het zoggebied is een
gebied aanwijsbaar waarbij de luchtstroming tegengesteld is aan de hoofdstroming. Dit gebied
noemen we de lijwervel. De lijwervel is zo’n factor 4 kleiner dan het zoggebied.

Figuren 3.7 t/m 3.9: Stromingsbeeld rondom een hoogbouw element (bron: SBR publicatie)

De woontoren is 35 m breed en 14 m smal. Bij een windrichting pal om de breedte van de woontoren
zal de lengte van het zoggebied achter de woontoren circa 250 m bedragen. De lengte van de
lijwervel achter de woontoren zal circa 75 m bedragen. Bij een windrichting pal op de kop van de
woontoren zal de lengte van het zoggebied achter de woontoren circa 100 m bedragen. De lengte van
de lijwervel achter de woontoren zal circa 25 m bedragen.
Uiteraard is de lengte van het zoggebied is afhankelijk van de windsnelheid. Alleen bij zeer harde wind
zal de bovengenoemde omvang zich voordoen.

De toename van de windsnelheid ten gevolge van een obstakel vindt met name plaats langs de
randen aan de voorzijde van een object en aan de zijkanten van een object. Verder afgelegen van het
object krijgt de windsnelheid weer zijn oorspronkelijke snelheid die gelijk is aan de hoofdstroming.
In het zoggebied en in het lijgebied is de windsnelheid lager dan de hoofdstroming.

Aan de hand van de bovenstaande stromingspatronen is een globale beoordeling uitgevoerd van de
windstromingen binnen het plangebied en in de omgeving.

lijwervel

zoggebied
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3.5 Windhinder in de directe omgeving

In figuur 3.10. is de omgeving weergegeven. De gele pijlen geven de overheersende windrichting aan.
Het zware blokje stelt de woontoren voor, de lichtblauwe driehoeken het zoggebied waarin de
luchtstroming beïnvloed wordt en de donkerblauwe driehoeken waarin tegenstroming kan
plaatsvinden in het lijwervelgebied.

Figuur 3.10: Overheersende windrichtingen Zuid-West en onderzoeksgebied van 300 m

Uit figuur 3.10 blijkt dat het zoggebied (lichtblauw) en het lijwervelgebied (donkerblauw)
stroomafwaarts achter de toren bij de overheersende Zuid-West windrichting. Het zoggebied strekt
zich uit over een grote afstand over het verkeerskruispunt en over de bebouwing langs de Zijlstroom
bij Zuid-Zuidweste wind en over de bebouwing langs de Touwslager / Leidekker bij West-Zuidweste
wind. Het lijwervelgebied is een stuk kleiner dan het zoggebied. In figuur 3.11. is ingezoomd op het
betreffende gebied.

300 m contour

Overheersende
windrichting

Toren

zoggebied

lijwervelgebied
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Figuur 3.11: Lijwervelgebied direct achter de woontoren

Uit figuur 3.11 blijkt dat het lijwervelgebied vrijwel geheel plaatsvindt op het verkeerskruispunt
Provinciale weg / Engelendaal. De directe lintbebouwing aan de overzijde van het kruispunt, gelegen
aan de Zijlstroom en aan de Touwslager, bevindt zich op circa 125 m afstand. Geconcludeerd wordt
dat de invloed van de woontoren op deze afstand merkbaar is maar wel beperkt blijft. Daar komt bij
dat de terrassen van de woningen aan de achterzijde zijn gelegen. Het windcomfort in de tuinen en
op de terrassen zal ten tijde van het gebruik bij matige tot krachtige wind nauwelijks negatief
beïnvloed worden.
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3.5 Windhinder op fietspaden rondom de woontoren

In figuur 3.12 is ingezoomd op de fietspaden die rondom de woontoren zijn gelegen.

Figuur 3.12: Fietspaden gelegen in het lijwervelgebied rondom de woontoren

Uit figuur 3.12 blijkt dat het lijwervelgebied rondom de woontoren over het rondom gelegen fietspad
valt. Fietsers zullen sterkte windhinder ondervinden vanwege de toename van de windsnelheid en
door de toename van de vlagerigheid van de wind. Nader onderzoek is nodig. Als oplossingsrichting
kan gedacht worden aan een bomenrij langs het fietspad met daartussen 2 m hoge groenblijvende
struiken.
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3.6 Windhinder binnen het plangebied

Als het gaat om windhinder binnen het plangebied dan gaat het om het kunnen bereiken van de
gebouwen en het windhinderklimaat bij de entree en op de terrassen / balkons.

Binnen het plangebied is alleen de woontoren van 73 m hoogte een belangrijk aandachtspunt. Alle
andere bebouwing binnen het plangebied zijn laagbouw.

De aanstromende wind waaraan een gebouw blootgesteld wordt is bepalend voor het windklimaat.
Ruim 50% van de tijd komt de wind uit de richtingen tussen Zuid en West (deze richtingen inbegrepen)
en ook komen de hoogste windsnelheden bij deze windrichtingen voor. De overheersende
windrichting is Zuid-Zuidwest tot West-Zuidwest. Deze windrichting staat pal op de brede zijde van
de woontoren. Zie figuur 3.13.

De entree van de woontoren bevindt zich op de hoek aan de lijzijde van het gebouw. Op deze plek
aan de gevel op maaiveld zal een enorm turbulent windklimaat heerst met, afhankelijk van de
windrichting, een verhoging van de windsnelheid. Het entreegebied is kritisch. Als
oplossingsrichtingen kan gedacht worden aan het maken van een luifel boven de entree en/of een
nis in de gevel.

De tuinzijde van het wooncomplex bevindt zich in de aanstromende windzijde (loefzijde). Wind tegen
het gebouw zal voor een groot deel naar beneden worden afgeleid. Door de verdiepte ligging van de
tuin zullen enorme wervelingen gaan plaatsvinden op loopniveau in de tuin. Dit gebied zal niet
aangenaam zijn als het goed om windhinder. Zie figuur 3.14.
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Figuur 3.12: Plattegrond plangebied met windrichting (gele pijl) en kritische entreegebieden
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Figuur 3.14: Windstromingen rondom de woontoren.
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4 Samenvatting en conclusie
In opdracht van Vink Bouw \ Did Vastgoedontwikkeling is een indicatief windhinderonderzoek
uitgevoerd voor het project ‘ROC locatie’ te Leiderdorp.

In het project is een woontoren gesitueerd van 73 m hoogte. Deze woontoren beïnvloed het windklimaat
in de directe omgeving nadelig.

Ruim 50% van de tijd komt de wind uit de richtingen tussen Zuid en West (deze richtingen
inbegrepen). Ook komen de hoogste windsnelheden bij deze windrichtingen voor. De overheersende
windrichting is Zuid-Zuidwest tot West-Zuidwest. Deze windrichting staat pal op de brede zijde van
de woontoren.

De directe lintbebouwing aan de overzijde van het kruispunt (Zijlstroom en aan de Touwslager)
bevindt zich op circa 125 m afstand. Bij deze afstand wordt geconcludeerd dat de invloed van de
woontoren merkbaar is maar wel beperkt blijft. Daar komt bij dat de terrassen van de woningen aan
de achterzijde zijn gelegen. Het windcomfort in de tuinen en op de terrassen zal ten tijde van het
gebruik bij matige tot krachtige wind nauwelijks negatief beïnvloed worden.

Binnen het lijwervelgebied van de woontoren bevindt zich een fietspad. Fietsers zullen sterkte
windhinder ondervinden vanwege de toename van de windsnelheid en door de toename van de
vlagerigheid van de wind. Nader onderzoek is nodig. Als oplossingsrichting kan gedacht worden aan
een bomenrij langs het fietspad met daartussen 2 m hoge groenblijvende struiken.

Ook het entreegebied van de woontoren en de naastgelegen entreegebieden zijn kritisch. Als
oplossingsrichtingen kan gedacht worden aan het maken van een luifel boven de entree en/of een
nis in de gevel. Ook hier is nader onderzoek nodig

De tuin van de woontoren zal geen prettig windklimaat krijgen door de enorme wervelingen die daar
zullen gaan plaatsvinden.

Opsteller:
Blonk Advies B.V.

Ir. G.A.M. Blonk
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