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Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeren wij u over het bouwplan voor seniorenwoningen en het
opknappen van de bestaande villa op het adres van der Valk Boumanweg 236 in
relatie tot toezegging 43 d.d. 19 maart 2019.

Bij brief van 4 maart 2o2o (zaakkenmerk: z/2o/o96r2s/7976291hebben wij u
geÏnformeerd over hoe de omwonenden z'rjn betrokken bij de verdere uitwerking
het bouwplan. Tevens vermelden wij over te gaan tot ter inzagelegging van de
ontwerp-omgevingsvergunning. De ontwerp-omgevingsvergun n ing heeft voor 6
weken ter inzage gelegen, waarbij iedereen zijn of haar zienswijze bij ons kenbaar
kon maken. Er ziin drie zienswijzen ontvangen. Deze hebben wij in de concept Nota
van beantwoording zienswijzen samengevat en voorzien van een beantwoording.

Conform toezegging 43 bieden wij u alvorens wij een besluit nemen over verlening
van de omgevingsvergunning uw raad deze tezamen met de concept Nota
beantwoording zienswijzen ter bespreking aan in het politiek forum van 6 juli 2020.
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1 Inleiding 

Op 27 juni 2019 is door AGT Vastgoed, een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren 

van 8 zelfstandige wooneenheden, souterrain en gemeenschappelijke ruimten en het splitsen van de 

bestaande villa in 2 zelfstandige wooneenheden. 

 

Op de voorbereiding van het besluit om deze omgevingsvergunning te verlenen is de uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure uit Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 

toepassing. 

 

Burgemeester en wethouders hebben met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto Afdeling 3.4 Awb op 25 maart 2020 

bekendgemaakt dat zij voornemens zijn de omgevingsvergunning te verlenen. 

 

Tijdens de periode van ter inzagelegging is iedereen in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de 

ontwerp-omgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken. 

 

In deze nota worden de ontvangen zienswijzen samengevat weergegeven, van reactie voorzien en 

wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding zijn om de aanvraag alsnog te weigeren of de 

besluittekst van de omgevingsvergunning aan te passen.  

 

Ter inzageperiode 

Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning om het project in afwijking van het geldende 

bestemmingsplan te kunnen realiseren heeft met de bijbehorende stukken vanaf 26 maart 2020 tot 

en met 6 mei 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp en was digitaal raadpleegbaar op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Ontvangen aantal zienswijzen 

Gedurende de ter visielegging zijn 3 zienswijzen ingediend. Deze zijn in verband met de bescherming 

van persoonsgegevens geanonimiseerd en genummerd (zie bijlage 1). 

 

Globaal onderwerpen zienswijzen 

De zienswijzen zijn hoofdzakelijk gericht op de onderwerpen:  

- verlies van groen en ecologie; 

- afbreuk aan de beeldkwaliteit; 

- afbreuk aan het woongenot van omwonenden; 

- verkeersonveiligheid; 

- waardevermindering van de woning; 

- verhoogde parkeerdruk voor omwonenden; 

 

Verder richten de bezwaren die in die zienswijzen naar voren worden gebracht zich specifiek tegen  

enkele passages uit de ruimtelijke onderbouwing, uit het beeldkwaliteitsplan en uit het Rapport Blom 

Ecologie B.V.. 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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2 Reactie op de zienswijzen 

2.1 Indieners 1 t/m 3 

Zienswijzen 1 t/m 3 hebben overwegend inhoudelijk dezelfde strekking . De zienswijzen zijn 

hoofdzakelijk gericht op de onderwerpen: 

- verlies van groen en ecologie; 

- afbreuk aan de beeldkwaliteit; 

- afbreuk aan het woongenot van omwonenden; 

- verkeersonveiligheid; 

- waardevermindering van de woning; 

- verhoogde parkeerdruk voor omwonenden; 

 

De bezwaren die in die zienswijzen van indiener 1 naar voren worden gebracht richten zich specifiek 

tegen  de ruimtelijke onderbouwing, het beeldkwaliteitsplan en het Rapport Blom Ecologie B.V. 

welke ten grondslag liggen aan het ontwerpbesluit. 

 

Ontvangen zienswijzen 

- Zienswijze 1, ingediend per brief door eigenaren / bewoners  te Leiderdorp, ingekomen 6 mei 

2020, kenmerk Z/19/083350/196516 

- Zienswijze 2, ingediend per email door bewoner, ingekomen 10 mei 2020, kenmerk 

Z/19/083350/197848 

- Zienswijze 3, ingediend per brief door bewoners, ingekomen 4 mei 2020, 

Z/19/083350/196316 

2.2 Zienswijze 1 (Indieners 1: eigenaren / bewoners) 

2.2.1 Verlies van groen 

Indieners 1 zijn van mening dat ten gevolge van het plan sprake is van onacceptabel verlies van 

groen. 

 

Er zal volgens indieners 1 bij doorgang van de plannen een stukje uniek herkenbaar en karakteristiek 

groen ter plaatse van DE entree van Leiderdorp vanaf Leiden voor altijd verloren gaan. Er wordt in de 

zienswijze gewezen op de eigen gemeentelijke ambities door middel van enkele quotes die het 

tegenovergestelde laten zien van het volbouwen van een groene achtertuin met een 

appartementengebouw met parkeerplaats. Hiertoe is in de zienswijze de quote opgenomen: 

 

“Met elkaar willen we Leiderdorp groener & gezonder maken. Voor onszelf maar ook voor het 

klimaat. Met levend groen in ons dorp zorgen we ervoor dat de temperatuur niet te hoog 

oploopt en de lucht die we inademen schoner blijft. Ook zorgt groen voor betere waterafvoer. 

Water kan dan bij hevige regenbuien op natuurlijke wijze in de grond wegzakken waardoor 

riolen niet overbelast worden en straten minder snel overlopen. 

Een groener Leiderdorp maken we met elkaar door minder tegels in de tuin & daken en 

gevels te vergroenen. 
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Een groener Leiderdorp is goed voor onszelf en het klimaat. Met Groen Dichterbij Leiderdorp 

werken IVN Natuureducatie en Gemeente Leiderdorp samen met inwoners en andere 

partijen aan een groener leefklimaat. We ondersteunen (nieuwe) groene initiatieven” 

En juist het unieke, prachtige, volwassen groen op deze plek heeft ervoor gezorgd dat indieners 1 het 

appartement een paar jaar geleden hebben gekocht.  

 

Indieners 1 geven aan ten tijde van aankoop het bestemmingsplan (van december 2013) ingezien te 

hebben, waar destijds gelukkig uit bleek dat hun uitzicht en de groene oase tot op zekere hoogte 

beschermd werden door een bestemmingsplan, met een duidelijk beperkt bouwvlak alleen ter 

plaatse van de bestaande villa. 

 

Reactie 

Afwijking van het bestemmingsplan 

Het betreft vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (zie o.a. 

uitspraak d.d. 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:434 r.o. 6.1) dat in het algemeen aan een geldend 

bestemmingsplan geen blijvende rechten kunnen worden ontleend. De raad kan op grond van 

gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen andere 

bestemmingen en planregels voor gronden vaststellen (aldus afwijken van het geldende 

bestemmingsplan voor een bouwplan). 

 

In het kader van het besluit omtrent de verklaring van geen bedenkingen voor dit project 

(raadsbesluit d.d. 19 maart 2019 met kenmerk: Z/18/057133/110076) heeft de raad de ruimtelijke 

belangen afgewogen en besloten niet langer vast te houden aan het bouwvlak zoals opgenomen in 

het bestemmingsplan Zuid-West. Het verlies van groen in de tuin bij de bestaande woning is daarbij 

afgewogen. 

 

Wij begrijpen dat omwonenden dit verlies van groen, om daar een woongebouw in afwijking van het 

bestemmingsplan te kunnen realiseren, betreuren. Wij dienen het belang van het huidige uitzicht van 

omwonenden op de tuin echter af te wegen tegen onder andere de woningbouwopgave, die wij 

zoveel mogelijk binnen de bestaande stedelijke contouren willen opvangen. Binnen de maat- en 

schaal en de beeldkwaliteitkaders die de raad voor de locatie heeft vastgesteld achten wij de 

afwijking van het bestemmingsplan voor het woongebouw strekken tot een ‘goede ruimtelijke 

ordening’. 

 

Groentoets 

Ten aanzien van de effecten op het groen is voor de locatie een ‘groentoets’1 opgesteld. Met een 

bijbehorende groenplan, dat juridisch geborgd is via voorwaarden in de omgevingsvergunning, wordt 

tegemoet gekomen aan de bezwaren van omwonenden met betrekking tot het uitzicht op de tuin. 

 

                                                           
1 Onder ‘groentoets’ wordt verstaan: de beoordeling voor alle beplantingen, inclusief bomen, van de gevolgen 

van voorgenomen bouw- of aanlegwerkzaamheden, inclusief een plan van aanpak met 

mitigerende en compenserende maatregelen voor het tegengaan van negatieve effecten op het groen. 
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Om het verlies van groen ten gevolge van een ruimtelijk project af te wegen hanteren wij de 

beleidsregels uit het Bomenbeleidsplan 2017 en de juridische verankering daarvan in de Verordening 

op de beplantingen 2018 Leiderdorp. 

 

In het bomenbeleidsplan en de Verordening op de beplantingen zijn beleidsregels opgenomen ten 

aanzien van het afwegen van de effecten op het groen. Deze beleidsregels worden ook gehanteerd bij 

beoordeling of aan een ruimtelijke ontwikkeling kan worden meegewerkt die afwijkt van het 

bestemmingsplan. De kap van bomen op particulier terrein is kapvergunningsvrij, tenzij de kap 

noodzakelijk is voor een ‘ruimtelijke ontwikkeling’ of sprake is van een boom die op de lijst van 

waardevolle bomen is opgenomen (artikel 5 lid 2 onder e Verordening op de beplantingen 2018 

Leiderdorp). 

 

Onder een ruimtelijke ontwikkeling wordt in de verordening verstaan: ‘een bouwproject in afwijking 

van het geldende bestemmingsplan, waarvoor een uitwerkings- of wijzigingsplan dan wel een 

buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk is’ (artikel 1 lid y). Onderhavige 

omgevingsvergunning voorziet in een buitenplanse afwijking2 van het bestemminsplan ten behoeve 

van een bouwproject. 

 

Dit betekent dat ook voor de bomen op particulier terrein een afweging plaatsvindt middels de 

groentoets. Volgens de beleidsregels is een kapvergunning niet vereist als een door het bevoegd 

gezag goedgekeurde groentoets deel uitmaakt van de ruimtelijke onderbouwing (artikel 5 lid 2 sub f). 

 

Voor onderhavige ontwikkeling is een groentoets opgesteld door een deskundig bureau. Hieruit blijkt 

dat met de voorgestelde situering van het woongebouw uitsluitend 4 bomen hoeven te worden 

gekapt op particulier terrein die vanwege de omvang beeldbepalend zijn. Dit betreffen de 2 

haagbeuken (boomnummers 9 en 12) en twee gewone esdoorns (boomnummers 10 en 11). De 

bomen op gemeentegrond kunnen door de situering van het gebouw in stand gehouden worden. 

 

Tijdens het opstellen van de groentoets is een optimalisatie van de positionering van het nieuwe 

gebouw op de kavel onderzocht. Door het gebouw gedeeltelijk op gemeentegrond te situeren wordt 

het gebouw zover als mogelijk, met het behoud van bomen op gemeentegrond, van het flatgebouw 

aan de Splinterlaan gesitueerd. 

 

De afstand tot de kroonprojectie van de bomen op gemeentegrond blijft voldoende om deze bomen te 

kunnen behouden. Zodoende kan de ruimte die wordt gewonnen op het particulier terrein als tuin 

behouden blijven. Deze verschuiving komt daarmee zowel tegemoet aan door omwonenden 

gewenste afstand tussen de bestaande en nieuwe bebouwing als het  behoud en zicht op groen. 

Daarom zijn wij bereid een deel van het gemeentelijk plantsoen te verkopen aan de ontwikkelaar. 

 

Verder wordt de instandhouding van een aantal bomen, op particulier terrein, zoals in het groenplan 

aangegeven, geborgd via de omgevingsvergunning. 

                                                           
2
 Een ‘buitenplanse afwijking’ betreft een afwijking van het bestemmingsplan die wordt toegestaan middels 

een omgevingsvergunning. De afwijkingsregels die in bestemmingsplan zelf zijn opgenomen zijn hiertoe niet 
toereikend. 
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2.2.2 Aantasting woongenot en waardevermindering 

Indieners 1 zijn van mening ernstige hinder te ondervinden van deze bestemmingsplanwijziging en in 

het woongenot aangetast te worden, met daarbovenop nog de waardevermindering van hun 

appartement die het tot gevolg zal hebben. Indieners 1 geven aan in plaats van een groene oase te 

kijken op een groot troosteloos vlak van bitumineuze dakbedekking met zonnepanelen erop. 

 

Reactie 

Door de veranderingen in de tuin ten opzichte van de huidige feitelijke situatie zal  het bouwplan 

leiden tot enige impact op het woongenot van omwonenden. Deze impact achten wij  geen 

onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat. Aan het verlies van het woongenot geven wij 

dan ook geen doorslaggevende betekenis, mede gezien daar waar mogelijk aan de bezwaren 

tegemoet wordt gekomen door de situering van het woongebouw alsook de landschappelijke 

inpassing. Wij zijn van mening dat de locatie ook met de realisatie van het woongebouw een groene 

uitstraling blijft behouden. De massa en positionering van het gebouw zijn stedenbouwkundig 

verantwoordbaar. Hiertoe zijn adviezen van deskundigen ingewonnen (Erfgoed Leiden en Omstreken 

en de welstandscommissie). 

 

Ten aanzien van de gestelde waardevermindering van de woning kunnen indieners 1 via een 

afzonderlijke procedure, indien de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt, verzoeken om een 

tegemoetkoming in planschade. De beoordeling of planschade wordt geleden en dient te worden 

vergoed valt buiten de beoordeling of de omgevingsvergunning kan worden verleed. 

2.2.3 Bezwaren ten aanzien van de ruimtelijke onderbouwing 

Woordgebruik ‘zorgvilla’ 

Indieners 1 stellen grote vraagtekens bij het woordgebruik ‘zorgvilla’. In de ruimtelijke onderbouwing 

is verwoord dat een zorgvilla een particuliere woonvoorziening voor ouderen betreft waar mensen in 

principe zelfstandig wonen, desgewenst met medische zorg van buitenaf. 

 

Volgens indieners 1 is er feitelijk geen verschil met reguliere appartementen, waar ook te allen tijden 

zorg van buitenaf ingeschakeld kan worden. De term ‘villa’ is ronduit misleidend, het is een 

appartementengebouw met 8 wooneenheden. 

 

Het heeft er volgens indieners 1 alle schijn van dat de term zorgvilla in deze situatie is misbruikt om 

politiek draagvlak te creëren. Het gaat feitelijk om een nieuw te bouwen appartementencomplex in 

de achtertuin van een kleinschalig gemeentelijk monument. De politiek is met deze woordkeus als 

het ware om de tuin geleid en heeft de beslissing om mee te werken gebaseerd op verkeerde 

verwachtingen. Hoe wordt ervoor gezorgd dat er daadwerkelijk (hulpbehoevende) ouderen komen te 

wonen, wordt er bij verkoop een leeftijdscriterium gehanteerd?  

En hoe zit dit bij de wederverkoop na een x aantal jaren? Daar is niks over vastgelegd en daarom ook 

niet te hard te maken, laat staan te handhaven. 

 

Reactie 

In de ruimtelijke onderbouwing is verwoord dat er ten aanzien van de doelgroep wordt uitgegaan van 

een zwaarst mogelijke planologische invulling (dus ook niet-zorgbehoevende bewoners). Hiertoe 

worden conform de gemeentelijke parkeernormering voldoende parkeerplaatsen aangelegd.  
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Ook de verkeersafwikkeling is op basis van dat uitgangspunt geborgd. Zowel naar zorgwoningen 

(waar men in de regel niet zelfstandig kan wonen) als naar woningen die zijn ingericht voor bewoning 

door senioren bestaat grote behoefte.  

Op leeftijd kan via een ruimtelijk besluit niet worden voorgesorteerd, terwijl bij een bestemming voor 

‘zorgwoningen’ geldt dat deze uitsluitend mogen worden bewoon door zorgbehoevenden, die er in 

feite niet zelfstandig kunnen wonen.  

 

Omdat het woongebouw is bedoeld voor senioren die, tot zij mogelijk  zorgbehoevend worden, nog 

zelfstandig kunnen wonen (rolstoeltoegankelijk en voorzien van een lift) is ervoor gekozen de 

omgevingsvergunning niet te beperken tot een gebruik uitsluitend als zorgwoningen. Voor de 

ruimtelijke inpasbaarheid is dit ook niet noodzakelijk. 

 

Beeldkwaliteitplan 

Indieners 1 achten de volgende stelling uit het beeldkwaliteitplan erg subjetief zo niet onjuist. 

 

“Met het nieuwe volume wordt de hoek van de Van der Valk Boumanweg en de Splinterlaan beter 

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

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

 

De ruimtelijke kwaliteit ter plaatse bestaat op dit moment uit een mooie volle groene hoek met een 

groep van volwassen bomen, welke oogt als een parkje. Dit karakteristiek welkomsplaatje markeert 

bij uitstek de overgang tussen de stad Leiden en het dorp Leiderdorp. Wat na de ingreep ontstaat is 

een gebouw die vol in het zicht staat met slechts enkele bomen ervoor met minimale 

onderbegroeiing. De stelling dat hiermee ‘meer ruimtelijke kwaliteit’ ontstaat is wel erg subjectief, 

zoniet gewoon onjuist. 

 

Beeldkwaliteit: 

Indieners 1 kunnen zich niet verenigen met de stelling dat de zorgvilla ondergeschikt is aan de 

woonvilla. 

 

“De zorgvilla is daarmee in hoogte en volume ondergeschikt aan de woonvilla en overige bebouwing 

in de omgeving.” 

 

De footprint van de bestaande villa is ca. 134m², de footprint van het appartementengebouw is 

378m²; het nieuw te bouwen volume is ca. 3068m³ t.o.v. ca. 900m³ in de bestaande woonvilla. De 

bouwmassa mag dan in hoogte ondergeschikt zijn, in volume is deze maar liefst 3x zo groot als de 

bestaande villa en daarmee verre van ondergeschikt. Het bestempelen van het gebouw als 

ondergeschikt aan de woonvilla is dan ook onjuist en erg misleidend. 

 

Reactie 

De footprint en het bouwvolume, alsook de positionering daarvan, hebben wij stedenbouwkundig 

beoordeeld in het kader van de toetsing aan een goede ruimtelijke ordening. Daarvoor hebben wij 

advies ingewonnen bij deskundigen. Gelet op de stedenbouwkundige advisering, het welstandsadvies 

en de advisering door Erfgoed Leiden & Omstreken achten wij de massa en positionering van het 

nieuwe gebouw vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar. 
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De stelling dat door de positionering in relatie tot de omgeving meer ruimtelijke kwaliteit ontstaat 

achten wij niet onjuist. Ten aanzien van de beeldkwaliteit verwijzen wij naar onze reactie onder 

paragraaf 2.2.5 (Bezwaren op beeldkwaliteitplan). 

2.2.4 Bezwaren ten aanzien van parkeren: 

Aantal parkeerplaatsen 

In de ruimtelijke onderbouwing wordt een plaatje gepresenteerd waarbij het achterste deel van de 

tuin groen ingericht wordt en uitgegaan wordt van 12 parkeerplaatsen. In de uitwerking worden 14 

parkeerplaatsen voorgesteld. Er wordt bij de aanvraag dus een ander aantal gehanteerd dan er in de 

ruimtelijke onderbouwing visueel wordt voorgespiegeld, wat tot gevolg heeft dat er een nog flink 

groter deel van de tuin verhard zal moeten worden. Hier heeft de ruimtelijke onderbouwing niet in 

voorzien. 

 

Reactie 

Bij de formele aanvraag zijn op de situatietekening 14 parkeerplaatsen ingetekend. De verhardingen 

zullen worden uitgevoerd in de vorm van grind in ritterplaten. Deze uitvoering is geschikt in verband 

met de waterhuishouding. 

 

Conform de beleidsregels uit het gemeentelijk parkeerbeleid hoeven slechts 12 parkeerplaatsen direct 

te worden aangelegd. De parkeernormen van Leiderdorp houden rekening met de groei van verkeer. 

Zoals in de ruimtelijke onderbouwing is uiteengezet kunnen daarom 2 parkeerplaatsen vooralsnog als 

groen worden uitgevoerd. Op eigen terrein ligt die keuze bij de ontwikkelaar. Worst case zullen 14 

parkeerplaatsen worden aangelegd. Wij zijn van mening dat deze hoeveelheid verharding, mede 

gezien de wijze waarop deze wordt uitgevoerd, ruimtelijk goed inpasbaar is. 

 

Parkeergedrag 

Er is daarnaast een groot risico aanwezig dat de toekomstige bewoners hun auto toch in de 

Splinterlaan zullen parkeren, omdat de ingang van de nieuwe appartementen aan deze zijde gemaakt 

zal worden blijkend uit de R.O.: “De ontsluiting van de nieuwe zorgvilla vindt plaats via de 

Splinterlaan”. 

Bovendien zal het voor bewoners aantrekkelijk zijn om aan de Splinterlaan te parkeren, omdat er dan 

niet een hele lus hoeft te worden gereden over het industrieterrein als men bijvoorbeeld naar de 

Santhorst of naar de snelweg wil rijden. De splinterlaan is op dit moment al overvol met geparkeerde 

auto’s en deze parkeerdruk is onlangs ook nog eens toegenomen door de introductie van de blauwe 

zone t.p.v. de snackbar/ kapper. Nog meer auto’s kan deze straat qua capaciteit niet aan en het is 

voor de gemeente niet te controleren of te handhaven dat de nieuwe bewoners er niet gaan 

parkeren. 

 

Reactie 

Het uitgangspunt voor de parkeertoetsing betreft het gemeentelijk parkeerbeleidsplan met 

bijbehorende addendum. Daarin is vastgelegd dat bij nieuwe plannen het parkeren op eigen terrein 

wordt opgelost, conform de parkeernormering die voor de functie geldt. Voldaan wordt aan het 

parkeerbeleidsplan. Vermeend parkeergedrag geeft geen aanleiding om van deze uitgangspunten af 

te wijken. 
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Toegepaste parkeernorm 

Tot slot is de parkeernorm gebaseerd op de categorie ‘goedkoop’ waaraan een maximale vrij-

opnaam prijs is gekoppeld, hoe gaat de gemeente hierop handhaven? Als de appartementen tegen 

een hoger bedrag in verkoop gaan hoort er een andere parkeernorm bij, maar ruimte voor meer 

parkeerplaatsen is er niet. 

 

Reactie 

De parkeernorm voor woningen wordt voor de parkeertoetsing gebaseerd op een geschatte WOZ-

waarde van de te realiseren woningen in het plan. Eventuele waardestijging of een afwijkende 

verkoopprijs na vergunningverlening, door bijvoorbeeld marktwerkingen, heeft in beginsel geen 

gevolg voor het aantal aan te leggen parkeerplaatsen op eigen terrein.  De parkeertoetsing vindt 

plaats op het moment van vergunningverlening aan het geldende parkeerbeleid. Middels een 

voorwaarde in de omgevingsvergunning is geborgd dat voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein 

worden aangelegd. Op basis van hetgeen indiener 2 via de zienswijze inbrengt valt niet aan te nemen 

dat de gehanteerde categorie ‘goedkoop’ onjuist is. 

2.2.5 Bezwaren op beeldkwaliteitplan 

Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld door de architect van het bouwplan. De voorwaarden waaraan 

het ontwerp moeten voldoen zijn dus gemaakt door de ontwerper zelf, dat is net zoiets als de slager 

die zijn eigen vlees keurt. De situatie ter plaatse lijkt bovendien erg matig te zijn bestudeerd, blijkend 

o.a. uit het feit dat er overal wordt gesproken over de Splinterweg en dat de hoogtes van de 

bestaande villa niet kloppen. Dit beeldkwaliteitsplan is dan ook ongeschikt om het plan goed te 

kunnen toetsen, de welstandscommissie is hiermee op een onjuiste wijze geïnformeerd. 

 

“Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling is om de villa meer tot zijn recht te laten komen 

door hem in het zicht van de Spanjaardsbrug en de Splinterweg te plaatsen. Daarnaast is het 

uitgangspunt om de nieuw te bouwen zorgvilla een zelfstandig volume te laten zijn met een eigen 

oriëntatie op de Splinterweg en duidelijk ondergeschikt aan de bestaande villa, zowel in bouwmassa 

als in verschijningsvorm.” 

 

De bouwmassa ondergeschikt maken is zoals eerder gemeld duidelijk niet gelukt. De nieuwbouw 

vormt juist vanaf de meest geziene kant, namelijk de Spanjaardsbrug de grote blikvanger, waarbij de 

oorspronkelijke villa eerder als bijgebouw oogt. De intentie is daarnaast ook nog eens om het groen 

wat er overblijft op het openbaar gebied te minimaliseren zodat het gebouw inderdaad vol in het 

zicht komt te liggen. 

 

“De zuidwestzijde wordt ingericht als een open groene ruimte zodat de villa vanuit deze zijde meer in 

het zicht komt te liggen. De ruimte wordt op een formele wijze ingericht met een combinatie van 

sierbeplanting en lage taxushagen; Het openbare groen ten westen van de locatie kent eveneens een 

open inrichting met ruimte voor één solitair of een kleine boomgroep.”  

Het is dus inderdaad gedaan met de groene uitstraling op deze plek, slechts enkele bomen blijven 

staan, op een leeg veldje, met daarbovenop nog het niet ondenkbeeldige risico dat de nieuwe 

bewoners nog gaan proberen deze weg te krijgen, vanwege de schaduwwerking. 

Moeten we ons als Leiderdorpers voortaan zorgen gaan maken als we een (ook door de gemeente 

geroemde) mooie volwassen bomengroep zien staan in ons dorp? Waar houdt het op?  
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Want zulke gekoesterde groene plekken blijken niet veilig te zijn als er op diezelfde plek ook voorzien 

zou kunnen worden in een woningbehoefte.  Zelfs een bestemmingsplan blijkt hierin geen 

bescherming te bieden. De gemeente is maar al te graag bereid om deze aan te passen, zelfs als er 

flink geprotesteerd wordt vanuit de bewoners, blijkend uit de actie met posters voor de ramen in de 

wijk en de vele inspraakreacties, waarop alleen enkele detail aanpassingen volgen, maar het 

wezenlijke bezwaar niet wordt onderkent. 

 

Reactie 

Het beeldkwaliteitplan bevat de toetsingskaders voor de beeldkwaliteit van het nieuwe gebouw en 

bevat daarmee het toetsingskader voor de welstandstoetsing. De positionering en massa van het 

nieuwe gebouw, in relatie tot zijn omgeving, zijn stedenbouwkundig beoordeeld in het kader van de 

toetsing aan een ‘goede ruimtelijke ordening’, om voor dit gebouw te kunnen afwijken van het 

geldende bestemmingsplan. 

 

De bestaande woonvilla heeft gemeten vanaf de bovenkant van de afgewerkte vloer een goothoogte 

van ca. 5 meter en een nokhoogte van ca. 8,5 meter. Het nieuw te realiseren woongebouw heeft een 

hoogte van 6,5 meter. Hoewel de maatvoering in beeldkwaliteitplan daar iets van afwijkt blijft het 

beeldkwaliteitplan geschikt als toetsingskader voor redelijke eisen van welstand. Bovendien heeft de 

welstandscommissie een positief welstandadvies gegeven. 

 

Uitgaande van de goot- en nokhoogte van de woonvilla vermeld op de tekeningen bij de aanvraag 

blijft de hoogte van de zorgvilla ondergeschikt aan de woonvilla en bebouwing in de omgeving. De 

massa van het nieuwe gebouw verdraagt zich gezien de afstanden tot de omliggende bebouwing ook 

met de omgeving, waardoor sprake is van een stedenbouwkundig inpasbaar plan. De aanvraag is 

bovendien aangevuld met tekeningen van de terrein-inmeting en aanzichten van het gebouw in 

relatie tot zijn omgeving. Deze tekeningen maken deel uit van de stukken waarop het definitieve 

besluit op de aanvraag zal zijn gebaseerd. 

 

Ten aanzien van hetgeen wordt ingebracht over het verlies van groen wordt verwezen naar de 

reactie onder paragraaf 2.2.1 (verlies van groen). 

2.2.6 Bezwaren op het Rapport Blom Ecologie BV 

Rapport gedateerd en onvoldoende veldbezoek 

Volgens indieners 1 is het rapport van Blom Ecologie achterhaald omdat het dateert van 2017 en in 

een tekstpassage wordt gesproken van een complex met 3 appartementen. Het rapport zou daarom 

zijn gebaseerd op onjuiste uitgangspunten (immers een kleiner gebouw, wellicht zonder kelder, 

minder impact op het aanwezige groen). Dit rapport kan derhalve niet worden gebruikt ten behoeve 

van de ruimtelijke onderbouwing voor de afwijking van het bestemmingsplan. 

 

Volgens indiener 1 is een enkel veldbezoek onvoldoende, omdat het veldbezoek op 17 oktober 2017 

heeft plaatsgevonden en in de rapportage staat verwoord dat de meeste dagactieve insecten in 

oktober niet zichtbaar zijn. 
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Volgens indieners 1 wordt wat betreft vogels een zeer onvolledig beeld weergegeven: 

“In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek foeragerende 

overvliegende en rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen: 

halsbandparkiet, aalscholver, zilvermeeuw, boomkruiper, heggemus, merel, zwarte kraai, roodborst, 

zanglijsterm, zwartkop, stadsduif, kramsvogel, ekster, en kleine mantelmeeuw.” 

 

Als er alleen op 1 dag al zoveel soorten worden gezien, dan kan deze nooit ook maar enigszins 

compleet zijn, wat inderdaad klopt, want er zijn nog vele andere vogelsoorten aanwezig. 

 

Onjuiste beoordeling verblijfsplaatsen van vleermuizen 

De beoordeling dat er geen onderkomens van vleermuizen aanwezig kunnen zijn is bovendien 

feitelijk onjuist. Gezien het feit dat deze dieren dagelijks te zien zijn op deze locatie en er wel degelijk 

mogelijkheden zijn voor deze dieren om zich te nestelen in garage en / of schuur, zou het zomaar 

kunnen zijn dat ze wel onderkomens hebben in de bewuste opstallen. 

 

Volgens indieners 1 is het onderzoek derhalve te oppervlakkig en zal verder uitgediept moeten 

worden. Bovendien ontbreekt het aan een plan waarop te zien is f men zicht tijdens de bouw kan 

houden aan de aanbeveling om het plan vleermuis-vriendelijk te bouwen. 

 

Indieners 1 zijn verder van mening dat de stelling dat vleermuizen mogelijk gebruik maken van de 

locatie tijdens het foerageren en migreren onjuist, ze maken er absoluut gebruik van en niet 

‘mogelijk’. 

 

Handhaving van de mitigerende maatregelen 

In het rapport van Blom Ecologie is als mitigerende maatregel opgenomen: 

 

“de werkzaamheden dienen uitsluitend tussen zonsopkomst en zonsondergang uitgevoerd te 

worden of een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toegepast te worden teneinde verstoring van 

vleermuizen in de directe omgeving te voorkomen”  

 

Indieners 1 vragen wie hierop gaat handhaven en hoe? 

 

Reactie 

Het ecologisch rapport bevat kennelijk een verschrijving in de tekstpasssage over het aantal 

appartementen. Daar waar abusievelijk staat dat het complex bestaat uit 3 appartementen, in plaats 

van 8 zoals volgt uit de indeling van het gebouw. Dit maakt niet dat de gehanteerde uitgangspunten, 

gelet op de onderzoeksmethodiek en situeringstekening van het gebouw, voor het onderzoek 

ondeugdelijk zijn. 

 

Het doel van het ecologisch onderzoek is om vast te stellen of er beschermde flora en fauna  

(potentieel) aanwezig zijn in het plangebied om vervolgens vast te kunnen stellen of er door de 

uitvoering van het bouwplan negatieve effecten optreden voor deze soorten. De deskundige heeft 

hiertoe een veldbezoek gedaan ter opname van de aanwezige beschermde flora en fauna. 
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Op basis van het oriënterend onderzoek heeft de ecoloog kunnen vaststellen dat de beoogde sloop en 

nieuwbouw (zoals in het rapport gesitueerd)  niet tot aantasting leidt van beschermde gebieden en/of 

beschermde natuurwaarden.  Niet alleen een veldbezoek, maar ook beschikbare literatuur zijn 

daarvoor gehanteerd.  

 

Uit het rapport volgt dat met de uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden dient te 

worden met de (mogelijke) aanwezigheid van foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. 

 

De te verwijderen bomen en struiken zijn beoordeeld op de aanwezigheid van holtes, scheuren, kieren 

en loshangende schors. Veel bomen en struiken zijn op voorhand ongeschikt vanwege de beperkte 

omvang. In de te kappen bomen met voldoende omvang zijn geen geschikte verblijfslocaties voor 

vleermuizen aangetroffen.  

Door de noodzakelijke bomenkap worden dus geen verblijflocaties verstoord. Ten aanzien van het 

mogelijk verstoren van het foerageren kan dit worden voorkomen met de mitigerende maatregelen 

die worden voorgesteld tijdens de uitvoering. 

 

Handhaving van de mitigerende maatregelen 

Normaal gesproken moet de bouwer zich houden aan het Bouwbesluit 2012 waar ten aanzien van 

bouw- en sloopwerkzaamheden staat vermeld dat deze alleen zijn toegestaan op werkdagen en op 

zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. In de wintermaanden kan dit tijdsvak te ruim zijn om de 

maatregel dat de werkzaamheden uitsluitend tussen zonsopkomst en zonsondergang uitgevoerd 

mogen worden zonder meer in acht te kunnen nemen. De bouwer kan er dan voor kiezen kortere 

werktijden te hanteren of vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toe te passen teneinde verstoring 

van vleermuizen in de directe omgeving te voorkomen. Hieronder kan onder andere worden verstaan: 

beperkte hoogte van lichtmasten, verlichting naar beneden richten en convergeren, toepassen van 

UV-vrije verlichting, gebruik van sterk bundellicht vermijden. 

 

Afhankelijk van de gewenste werkwijze van de bouwer zal blijken hoe hij de maatregelen in acht 

neemt. Dat op dit moment een plan ontbreekt hoe men zich tijdens de bouw zal houden aan de 

maatregelen maakt niet dat de omgevingsvergunning niet kan worden verleend. 

 

Wanneer de bouwer zich niet houdt aan deze maatregelen dreigt een overtreding van de Wet 

natuurbescherming. De provincie Zuid-Holland is het bevoegd gezag voor het verlenen van 

vergunningen, het toezicht en de handhaving van de Wet natuurbescherming. Toezicht en 

handhaving op de naleving van de Wet natuurbescherming wordt namens de provincie Zuid-Holland 

uitgevoerd door de Omgevingsdienst Haaglanden. 

2.2.7 Conclusie zienswijze 1 

Het verlies van het viertal grotere bomen op particulier terrein kan niet worden voorkomen. Met het 

groenplan als onderdeel van de groentoets  wordt een landschappelijke inpassing van het bouwplan 

geborgd. Met inachtneming van de mitigerende maatregelen uit het ecologisch rapport worden 

natuurwaarden niet geschaad. De groentoets is daarom goedgekeurd door het bevoegd gezag.  

Met het plan wordt voldaan aan de vereiste van een goede ruimtelijke ordening. Hiertoe is onder 

meer getoetst aan het gemeentelijke groenbeleid en  parkeerbeleid. 
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Zienswijze 1 geeft voorts geen aanleiding alsnog tot weigering van de aanvraag over te gaan of het 

ontwerpbesluit aan te passen. 

2.3 Indiener 2  

2.3.1 Onvolledige belangenafweging 

Indiener 2 is van mening dat op een aantal essentiële gronden het plan afgekeurd zou moeten 

worden, of tenminste aanpassing behoeft. Daarnaast ontbreken volgens indiener 2 een aantal zaken 

in de belangenafweging. Indiener 2 is daarom van mening dat op basis van de huidige stukken het 

college niet tot een ontwerp-omgevingsvergunning heeft kunnen komen. Een aantal punten 

behoeven nadere toelichting en nadien kan pas een gegrond ontwerp-besluit worden genomen. 

Daarvoor acht indiener 2 een nieuwe terinzagelegging noodzakelijk. 

Indiener 2 is van mening dat dit plan op een aantal verschillende manieren leidt tot verminderde 

leefkwaliteit in de wijken in de buurt. 

 

Reactie 

Het ontwerpbesluit is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing, waaruit blijkt dat sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening. Op de voorbereiding van de omgevingsvergunning is de 

uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Conform afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen, waarbij eenieder zienswijzen kon indienen. 

De zienswijzen dienen wij mee te wegen in de definitieve besluitvorming op de aanvraag. In deze nota 

zienswijzen wordt de weging van de zienswijzen verwoord. Voor belanghebbenden die een zienswijze 

hebben ingediend is het voorts mogelijk om tegen het definitieve besluit beroep in te stellen. 

2.3.2 Verlies van gemeentelijk groen en ontbreken kapvergunning 

Indiener 2 is van mening dat gezien de toenemende vervuiling door uitlaatgassen, een basisniveau 

van groen in de buurt noodzakelijk is om een gezonde leefomgeving te creëren.  In de buurt van dit 

plan is de afgelopen jaren al een groot deel van het gemeentelijk groen verdwenen. De bomen langs 

Splinterlaan, Zijldijk en de rest van het Zijlkwartier zijn omstreeks 2016 vrijwel zonder uitzondering 

gerooid. De gemeente Leiderdorp is een onbetrouwbare gesprekspartner gebleken in de omgang 

met de bomen aan de Zijldijk: herplant van enkele tientallen bomen die was voorzien (en op basis 

waarvan ik destijds mijn bezwaar tegen de vergunning voor het kappen heb ingetrokken) langs de 

Zijldijk heeft nooit plaatsgevonden. Met de sterk verminderde hoeveelheid bomen en struiken in de 

buurt, wordt minder lucht gefilterd van fijnstof en andere vervuiling in de lucht. Vermindering van 

het aantal bomen en het toenemen van de hoeveelheid verharding in de buurt leidt tot sterke 

toename van de temperatuur in de omgeving. Bomen en struiken geven verkoeling door schaduw en 

verdamping.  

Met de opwarming van het klimaat is dit van toenemend belang voor een gezonde leefomgeving. 

Daarnaast heeft groen (en helemaal gelaagd groen met struiken, bomen en ondergroei) een 

belangrijke rol in de waterberging en het huisvesten van vogels, egels, muizen en insecten. De 

kwaliteitsniveau in de buurt op deze vlakken staat al onder druk, en wordt danig verminderd bij 

uitvoering van dit plan. Met dit plan wordt deels particulier, maar ook deels gemeentelijk groen 

weggenomen. Mijns inziens is een losse omgevingsvergunning vereist voor het kappen en 

verwijderen van het gemeentelijk groen. Ik heb die vergunning nog niet gezien, en ook geen 

aanvraag daarvoor. Ik betwijfel of het geplande bouwwerk tot stand kan komen zonder dat 

daarvoor het gemeentelijk groen verdwijnt.  
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In het plan is niet of zeer beperkt sprake van herplant van de bomen die moeten wijken. Mijns 

inziens is dit in strijd met het gemeentelijk beleid. Ik mis de onderbouwing hiervan, en verbaas mij 

daar temeer over, daar het deels gaat om bomen op gemeentelijk terrein. 

 

Reactie 

Met de situering van het bouwplan deels op gemeentegrond is een optimalisatie beoogd ter behoud 

van kwalitatief groen. Het gebouw kan daardoor verder van omwonenden worden gesituuerd, 

waarbij de bomen op gemeentegrond behouden zullen blijven. De afweging om medewerking te 

verlenen aan het bouwplan in relatie tot het groen wordt gewogen aan de hand van het 

Groenstructuurplan Leiderdorp, update 2012, het Bomenbeleidsplan en de Verordening op de 

beplantingen Leiderdorp. Hiertoe wordt een groentoets opgesteld. Wanneer de groentoets wordt 

goedgekeurd door het bevoegd gezag is een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen niet 

langer vereist.  

 

Volledigheidshalve verwijzen wij naar onze reactie onder Indieners 1 in paragraaf 2.3.3 (Verlies van 

groen) van deze nota. 

2.3.3 Bezwaren ten aanzien van de verhardingsbalans 

In het plan wordt aangegeven dat de toename van de verharding minder dan 500 m2 bedraagt. Dit 

getal wordt zeer summier onderbouwd, en ik mis een duidelijke tekening waaruit deze 

onderbouwing zou kunnen blijken. Ik betwijfel dan ook of inderdaad minder dan 500 m2 verharding 

wordt toegevoegd. In het plan worden de parkeerplaatsen en oprijlanen ten onrechte niet tot de 

verharding gerekend. Dit wordt onderbouwd door rijplaten en kiezels te noemen. In mijn optiek is 

zeker bij rijplaten sprake van (gedeeltelijke) verharding, die zou moeten meetellen bij het aantal 

vierkante meters dat wordt toegevoegd aan de verharding in de buurt. 

Dit geldt evenzeer voor terrassen en paden op het terrein. Zeker waar nu een garage staat, betwijfel 

ik of de grond in een staat kan worden teruggebracht die qua waterbergend vermogen te vergelijken 

is met de tuin en (gemeentelijk) groen die moeten wijken bij uitvoering van dit plan. 

Ik mis in uw ontwerp-vergunning duidelijke voorwaarden aan de hoeveelheid verharding die op het 

terrein mag worden aangebracht. Ik beschouw tenminste de parkeerplaatsen (waarop immers veelal 

een auto zal staan) en de huidige garage (die verdwijnt) als permanente verharding die meegerekend 

moet worden bij de effecten of de waterhuishouding. 

 

Reactie 

De regels en voorwaarden van het beleid voor watercompensatie zijn afgeleid uit de Keur van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. Het Hoogheemraadschap is bevoegd voor het verlenen van de 

daaruit voortvloeiende watervergunning voor het aanbrengen van verharding met een oppervlakte 

van meer dan 500 m². Omdat het vergunningstelsel van het Hoogheemraadschap dit reeds borgt 

worden dergelijke voorwaarden niet in de omgevingsvergunning opgenomen. In het kader van de 

omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan dient de uitvoerbaarheid van het 

plan in relatie tot de waterhuishoudkundige belangen te worden aangetoond. 

 

De verhardingsbalans die is opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing is opgesteld door 

adviesbureau SRO. Dit betreft een deskundig bureau. Er is geen reden om aan te nemen dat de daar 

opgenomen verhardingsberekening onjuistheden bevat. 
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Bovendien is deze verifieerbaar omdat alle verhardingen zijn ingetekend op schaal in de tekeningen 

behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning. De erfverharding ten behoeve van de 

parkeerplaatsen en rijbaan wordt uitgevoerd in halfverharding (grind in ritterplaten). 

 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de verhardingsbalans bekeken en middels een 

vooroverlegreactie bevestigd dat de halfverharding niet wordt meegeteld als een toename aan 

verharding in de verhardingsbalans. Wanneer hemelwater dan langs of door de tegels kan infiltreren 

in de bodem is er geen sprake van versnelde afvoer en is er geen sprake van een toename van 

verharding die dient te worden meegeteld. 

2.3.4 Bezwaren ten aanzien van fouten/onvolledigheden in de vergunning 

Indiener 2 mist een onderbouwing voor de kap van gezonde bomen op gemeentelijk terrein. Ook 

mist indiener 2 een plan voor de inrichting van het resterende stukje gemeentelijk groen na afloop 

van de bouw. Indiener 2 mist in het ontwerp-besluit duidelijke voorwaarden over de staat waarin dit 

stukje gemeentelijk groen wordt opgeleverd / achtergelaten.  

 

Indiener 2 mist een onderbouwing van het afzien van herplant van gezonde bomen op het terrein 

van de bouw in zowel het plan als uw ontwerp-besluit. Indiener 2 is van mening derhalve een aantal 

belangrijke onderdelen te missen, die bij beoordeling van het plan nodig zijn. Daarnaast lijkt het erop 

dat het plan foute of onvolledige berekeningen bevat, op basis waarvan u niet tot een weloverwogen 

oordeel heeft kunnen komen. 

 

Reactie 

Kap van bomen op gemeentelijk terrein is niet aan de orde. De inrichting van het resterende openbaar 

groen maakt geen onderdeel uit van  onderhavige omgevingsvergunning. Dit blijft vooralsnog 

ingericht als bosplantsoen. Het planten van meer bomen dan opgenomen in het groenplan bij de 

groentoets is niet mogelijk. Met dit groenplan is reeds sprake van een goede landschappelijke 

inpassing. Indiener 2 maakt niet inzichtelijk waarom sprake zou zijn van foute of onvolledige 

berekeningen. Er bestaat dan ook geen reden te twijfelen aan de juistheid hiervan. 

2.3.5 Bezwaren ten aanzien van verkeersonveiligheid 

Zowel tijdens de bouw-activiteiten als na ingebruikname verwacht indiener 2 een toename van de 

onveilige situaties voor wat betreft het verkeer in de buurt. Tijdens de bouw zal veel sprake zijn van 

groot verkeer op de nauwe straten rond het perceel. Dit leidt tot onveiligheid bij de fietspaden dit tot 

de drukste van Leiderdorp behoren, en waar ook nu al regelmatig ernstige ongelukken gebeuren. 

Het fietspad tussen de hoek Van der Valk Boumanweg-Zijldijk en de Splinterlaan, waar geen (bouw) 

verkeer is toegestaan, zal regelmatig worden gebruikt als toegangsroute. Nu de gemeente 

Leiderdorp de (beweegbare) versperring uit dit pad heeft gehaald, wordt reeds veel vaker door 

auto's en vrachtauto's gebruik gemaakt van deze route, en dit zal (zeker tijdelijk) tijdens de bouw 

vaker het geval zijn. Door het relatief kleine aantal parkeerplaatsen op het terrein van dit plan, zullen 

bezoekers regelmatig ontdekken dat alles daar vol staat. Zij zijn dan gedwongen ofwel een heel eind 

verderop (bij de Karwei) te parkeren, of enkele kilometers om te rijden naar de Splinterlaan aan de 

achterkant van het te bouwen complex. Dit leidt tot zoekend autoverkeer, dat de kruising bij de brug 

oprijdt, op zoek naar een parkeerplek. Daarbij ligt het in de verwachting dat niet altijd even goed op 

fietsers vanaf de brug gelet wordt. Aanrijdingen op deze kruising zullen vaker voorkomen.  
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De verleiding om dan gebruik te maken van het fietspad naar de Splinterlaan, al dan niet per ongeluk 

het 'verboden in te rijden'-bord negerende, is dan groot. Zoekend autoverkeer leidt ook rond de 

Splinterlaan tot onveilige situaties op een punt waar (zeer) veel fietsers met redelijke snelheid (van 

de brug omlaag) voorbijkomen. Veiligheid tijdens de bouw, en na ingebruikname van het complex 

zijn onvoldoende overwogen in het plan en in uw ontwerp-besluit. Ik vind dat dit wel zou moeten, en 

dat deze overwegingen opnieuw ter inzage moeten worden gelegd. 

 

Reactie 

Een goede oplossing voor het bouwverkeer tijdens de bouwfase is een uitvoeringsaspect dat buiten de 

beoordeling of het bouwplan strekt tot een goede ruimtelijke ordening valt. Dat geldt ook voor de 

toetsing aan het Bouwbesluit. Wanneer de bouwer bekend is kan gedetailleerd worden gekeken naar 

de uitvoering. Alsdan zal een geschikte bouwplaatsinrichting en geschikte wijze van aan- en afvoer 

van materiaal, parkeervoorzieningen voor bouwpersoneel en dergelijke gedetailleerd met de bouwer 

worden bekeken. In de gebruiksfase na oplevering zullen conform de voorwaarde in de vergunning 

voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd dienen te zijn (alsook in stand gehouden 

worden). Ten aanzien van de verkeersveiligheid zijn wij van mening dat sprake is van een 

verkeerveilige verkeersafwikkeling. Tijdens de bouwfase zullen ter borging van de verkeersveiligheid 

de nodige maatregelen worden getroffen. 

2.3.6 Toename van de parkeerdruk 

Het aantal parkeerplaatsen dat is voorzien in dit plan is niet groot, gegeven de bestemming van het 

complex. Er is geen of zeer weinig parkeerruimte voor bezoek en verzorgend personeel voorzien, wat 

mij bevreemdt gezien de bestemming van het complex als 'zorgvilla'. Bovendien wordt een aantal 

parkeerplaatsen slechts 'als voorziening' opgenomen en voorlopig 'uitgevoerd als groen'. Ik lees dit 

als 'niet uitgevoerd'. Ik mis in uw ontwerp-besluit duidelijke voorwaarden over deze reservering. 

Een en ander zal leiden tot verhoogde parkeerdruk op de straten in de buurt. Met name de 

achterkant van het complex, rond het begin van de Splinterlaan, zal dit merken.  

Parkeren in de buurt wordt niet in de overwegingen opgenomen, zowel in het plan als in uw besluit. 

Ik vind dat dit wel zou moeten, en dat deze overwegingen opnieuw ter inzage moeten worden 

gelegd. 

 

Reactie 

Voor de beantwoording omtrent de parkeertoetsing verwijzen wij naar onze beantwoording van 

zienswijze 1 in paragraaf 2.2.4 (Bezwaren ten aanzien van parkeren) in deze nota. 

2.3.7 Conclusie zienswijze 2 

Zienswijze 2 geeft geen aanleiding alsnog tot weigering van de aanvraag over te gaan of het 

ontwerpbesluit aan te passen. 
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2.4 Indieners 3  

2.4.1 Bezwaar ten aanzien van de afstandsmaat op tekening 

Indieners 3 zijn van mening dat de afstandsmaat op de situatietekening waarop de nieuwbouw is 

geprojecteerd niet correct is en veel minder betreft.  

 

Reactie 

Het nieuwe gebouw is getekend op de situatietekening van de nieuwe situatie op schaal in de 

bestaande omgeving. Zodoende kan de afstand van het nieuwe gebouw ten opzichte van de 

bestaande bebouwing in de omgeving worden gemeten. Op de tekening zijn enkele afstandsmaten 

opgenomen om de afstand ten opzichte van de gevels van bestaande gebouwen te duiden. De 

uitbouw van indieners 1 aan de Zijldijk 1a staat niet ingetekend op de gehanteerde ondergrond met 

de bestaande bebouwing. Wanneer de afstandsmaat tussen het nieuwe gebouw en de uitbouw van 

Zijldijk 1a was getekend zou deze inderdaad resulteren in een kortere afstand. Dit neemt niet weg dat 

de stedenbouwkundige beoordeling heeft plaatsgevonden op de positie van het gebouw zoals het is 

ingetekend. De afstand tussen Zijldijk 1a en de gevels van het nieuwe gebouw is vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt voldoende groot. 

2.4.2 Bezwaar ten aanzien van de hoogte van het nieuwe gebouw 

Indieners 3 zijn tegen de nieuwbouw in verband met het uitzicht en schaduwwerking. Indieners 3 

geven aan gebaat te zijn bij een zo laag mogelijk gebouw. Het peil van de bebouwing in de 

Splinterlaan is aanzienlijk lager dan het peil van de villa en de nieuwbouw. 

 

Reactie  

Wij zijn van mening dat de impact en de schaduwwerking op Zijldijk 1a door de afstand zeer gering is. 

De bomen op gemeentegrond zijn maatgevend voor de schaduwwerking op naburige percelen en 

bebouwing. Op de dwarsprofielen die zijn opgesteld is het peilniveau te zien in relatie tot de nieuwe 

bebouwing in zijn omgeving. Met de niveauverschillen wordt met het bouwplan op 

stedenbouwkundig aanvaardbare wijze rekening gehouden. 

2.4.3 Bezwaar ten aanzien van aantasting woon- en leefklimaat 

Na de wijziging van het ontwerp dd. 18-9-2019 is onze situatie qua privacy en uitzicht verslechterd.  

In plaats van groen komt er een massale bebouwing, vermindering van woongenot en van de waarde 

van pand Zijldijk 1a. Indieners 3 voelen zich sterk aangedaan door het verdwijnen van de groene 

omgeving bij de villa, ondanks de voorstellen de gevelde bomen en struiken te compenseren met 

struweel en aanplant. 

 

Van eventuele verlichting om en bij de appartementen t.o.v. Splinterlaan bescheiden en laag te 

houden, zoals door indieners 3 is aangedragen, is niets in het verslag van de gespreksavond dd.19-9-

2019 opgenomen. 

 

Reactie  

Wij zijn van mening dat de impact op het woon- en leefklimaat van de woning aan de Zijldijk 1a niet 

van onevenredige aard is. Het gemeentelijk groen blijft zoveel mogelijk behouden.  
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De verschuiving van het nieuwe gebouw over het plantsoen, ten opzichte van eerder aan 

omwonenden gepresenteerde schetsplannen, in de richting van Zijldijk 1a zorgt voor een betere 

stedenbouwkundige inpassing, mede in relatie tot de belangen van de bewoners van de flat aan de 

Splinterlaan. Met betrekking tot verlichting van de te realiseren appartementen valt niet aan te 

nemen dat voor de bewoners van Zijldijk 1a lichthinder zal ontstaan. 

2.4.4 Conclusie zienswijze 3 

Zienswijze 3 geeft geen aanleiding alsnog tot weigering van de aanvraag over te gaan of het 

ontwerpbesluit aan te passen. 

2.5 Conclusie 

Zienswijzen 1 t/m 3 geven geen aanleiding alsnog tot weigering van de aanvraag over te gaan of het 
ontwerpbesluit aan te passen. 
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*Z01B6332114* 
 

 
Ontwerp besluit burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp 
Op 27 juni 2019 hebt u, de heer J. Agterberg, namens AGT Vastgoed, een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor het realiseren van 8 zelfstandige wooneenheden, souterrain en gemeenschappelijke 
ruimten en het splitsen van de bestaande villa in 2 zelfstandige wooneenheden.  
 
Deze omgevingsvergunning heeft betrekking op de locatie die globaal wordt begrensd door de Van der 
Valk Boumanweg en de Splinterlaan (perceel Van der Valk Boumanweg 236). De exacte begrenzing 
komt overeen met het op de tekening van de nieuwe situatie aangegeven ‘exploitatiegebied’. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp is voornemens u deze 
vergunning te verlenen. Dit besluit is gebaseerd op artikel 2.1 en 2.12 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo). 
 
In deze omgevingsvergunning leest u eerst waarvoor het college voornemens is een 
omgevingsvergunning te verlenen. Tot slot vindt u informatie over de procedure die wordt gevolgd en 
een juridische toelichting op het besluit (de afwegingen). In bijlage 1 bij deze vergunning leest u op 
welke documenten dit besluit mede gebaseerd is. 
 
A Besluit: u krijgt een omgevingsvergunning 
Wij verlenen u een omgevingsvergunning. Deze vergunning gaat over het perceel kadastraal bekend 
als gemeente Leiderdorp, sectie A, nummer 4592, beter bekend als Van der Valk Boumanweg 236 te 
Leiderdorp. De omgevingsvergunning geldt voor de volgende activiteiten: 
 
1. (ver)bouwen  (artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo); 
2. het veranderen van een gemeentelijk monument (artikel 2.2, eerste lid, onder b Wabo); 
3. handelen in strijd met de regels van het geldende bestemmingsplan (artikel 2.1, eerste lid, onder c 

Wabo); 
 
B Voorwaarden aan (ver)bouwen van bouwwerk 
U moet het bouwwerk (laten) bouwen zoals bepaald is in het Bouwbesluit en de bouwverordening. 
Daarnaast moet het bouwwerk voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden: 
 
1. Constructieve veiligheid: 
U mag niet eerder met de betreffende werkzaamheden (laten) beginnen dan nadat de hieronder 
genoemde gegevens zijn ingeleverd en goedgekeurd dan wel, voor zover het gaat om constructieve 
gegevens, aannemelijk is gemaakt dat deze voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit. Voor 
aanvang van de werkzaamheden moeten de stukken door het team Bouwen en Wonen dan ook 
beoordeeld zijn. De beoordeelde constructietekeningen en/of -berekeningen moeten op het werk 
aanwezig zijn.  Deze stukken moeten tenminste 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden via het 
Omgevingsloket Online (OLO) worden ingediend: 
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- Zie opmerking op tekening: 
40 - 4497031_1561362983714_34920-1_constructieve_hoofdopzet_nieuwbouw_d.d._28-03-2019 
41 - 4497031_1561362983920_34920-2_constructieve_hoofdopzet_verbouw_d.d._28-03-2019 
 
2. Brandveiligheid. 

 
-  De nieuw te realiseren villa is, zoals op de tekeningen is weergegeven, gekenmerkt als 

zorgvilla. In het aanvraagformulier is echter aangegeven dat het gaat om zelfstandige 
wooneenheden. Bureau Veldweg gaat in zijn rapportage Brandveiligheid uit van een 
woonfunctie die verder niet is gedefinieerd. Volgens het Bouwbesluit is een wooneenheid een 
woonfunctie voor kamergewijze verhuur. Onduidelijk is wat voor type zorg of bewoning er 
wordt geboden. De appartementen zijn te kenmerken als zorgclusterwoningen, maar is er 
sprake van zorg op afspraak, zorg op afroep of 24-uurszorg? We verzoeken de aanvrager hier 
duidelijkheid over te verschaffen.  

-  Betreffende het ‘horizontaal’ vluchten langs een ander appartement is deels opgelost door het 
plaatsen van een tweetal trappen. Eén vanuit de souterrain en één vanaf de 1e etage. Op de 
begane grond en 1e verdieping moet nog steeds langs een ander brandcompartiment worden 
gevlucht. Op de begane grond hebben we hier niet zo moeite mee omdat het appartement 
een 2e vluchtmogelijkheid heeft die rechtstreeks naar buiten leidt. De uitgebreide toelichting 
over de risico’s betreft het vluchten langs een ander brandcompartiment is in ons advies van 5 
augustus uitgebreid omschreven. Bijkomend is dat de toegangen van deze appartementen 
rechtstreeks in de extra beschermde vluchtroute uitkomen. Bureau Veldweg geeft in zijn 
rapportage aan dat deze toegangsdeuren zelfsluitend worden uitgevoerd wat ook op de 
tekeningen is aangegeven. Wij kunnen instemmen met dit voorstel mits, ook deel uit 
gebruiksgemak, de zelfsluitendheid uit gevoerd wordt door aangestuurde vrijloopdrangers. 
Indien in het gebouw personen worden gehuisvest die zorg behoeven zoals de naam van het 
toekomstige gebouw is aangemerkt adviseren wij om de appartementen te voorzien van een 
woning-/waterleidingsprinkler. Mede gelet op de aanbeveling onder punt 5 van de bijlage zal 
er een veilige leefomgeving ontstaan voor de toekomstige bewoners.  

 
 
-  Op tekening is niet specifiek aangegeven dat de hoofdentree van beide gebouwen in één 

handeling te openen is. Overeenkomstig artikel 7.12 – lid 1 dienen deuren in de vluchtrichting 
te allen tijde te openen te zijn, zonder gebruik te hoeven maken van een losse sleutel. Met dit 
artikel wordt beoogd te voorkomen dat personen tijdens het vluchten ingesloten raken als 
gevolg van een afgesloten deur. Dit dient op tekening te worden aangegeven.  

 
-  De beide toegevoegde trappen zijn alleen op de plattegronden geprojecteerd. In de 

doorsneden en de gevelaanzichten zijn de nieuwe trappen niet verwerkt. Wij adviseren u de 
tekeningen hierop te laten aanpassen.  

 
Deze opmerkingen zijn reeds verwerkt. 
 



OMGEVINGSVERGUNNING  
No. Z/19/083350 
als bedoeld in artikel 2.1 en volgend van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 
 

 

 Pagina 3 van 11 

 

Aanbevelingen / Restrisico  
-  We adviseren de aanvrager en toekomstige bewoners in deze vroege fase reeds na te denken 

over de ontruiming. Door middel van een bepalend brandscenario kan een risico-
inventarisatie (RI&E) opgesteld worden en kan beoordeeld worden of het samenstel van 
bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen ‘BIO-principe’ voldoende 
is om het restrisico af te dekken. Gelet op het type bewoning is het niet onaannemelijk dat 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.  

 
-  Door onderzoeken en het verzamelen van data is een trend zichtbaar dat rookverspreiding 

binnen woongebouwen steeds crucialer wordt. Bekend is dat bij lagere temperaturen veel 
brandpreventieve voorzieningen niet werken, denk hierbij aan brandkleppen en deuren. 
Binnenkort zal de regelgeving hierop aangescherpt gaan worden, en zullen rookgestuurde 
brandkleppen en “lekdichte constructies” toegepast moeten worden. Het verdient 
aanbeveling hierop te anticiperen en de deur- en kozijnconstructies in de brandwerende 
constructies conform de aangepaste NEN 6075 S200 uit te voeren wat het 
handelingsperspectief voor de bewoners ten goede komt.  

 
-  Tevens adviseren wij u om bij de trappen noodverlichting te plaatsen wat de ontruiming, zeker 

bij minder zelfredzame mensen ten goed komt.  
 
3. Ten minste 21 dagen voordat de werkzaamheden starten, moet u de volgende documenten 

toesturen aan de afdeling Toezicht en handhaving: 
a. een bouwveiligheidsplan. 

 
4. Voordat de werkzaamheden starten, moet afdeling Toezicht en handhaving de documenten 

goedkeuren die genoemd zijn onder punt 1, en 3. 
 

5. Minimaal 24 uur voordat de bouwwerkzaamheden starten, moet u deze start aankondigen bij Frank 
Arnoldus  van de afdeling Toezicht en handhaving. U doet dit door een e-mail te sturen aan 
info@leiderdorp.nl. 
a. wanneer de heiwerkzaamheden starten; 
b. wanneer het ontgravingswerk gereed is; 
c. wanneer de betonwapeningen gereed zijn; 
d. wanneer de brandwerende bekleding op de constructie komt. 

 
6. Voorafgaande van de heiwerkzaamheden (mortelschroefpalen) dient er een heibespreking plaats te 

vinden met de bouwinspecteur Frank Arnoldus van de afdeling Toezicht en handhaving . 
 

7. Ten minste 24 uur voordat het bouwwerk gereed is, moet u dit doorgeven aan Frank Arnoldus van 
de afdeling Toezicht en handhaving. U doet dit door een e-mail te sturen aan info@leiderdorp.nl. 

 
8. Vinden er werkzaamheden plaats in of met (potentieel) verontreinigde grond? Dan moet u 

handelen volgens de regels die de overheid hieraan stelt. Denk aan de bepalingen in de Wet 
milieubeheer, de regeling Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Landelijk 

mailto:info@leiderdorp.nl
mailto:info@leiderdorp.nl
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Meldpunt Afvalstoffen) en het Bouwstoffenbesluit. Meer voorwaarden over veiligheid in deze 
situatie leest u in de CROW-publicatie nummer 132. 

 
 
 

C  Procedure die is gevolgd voor dit besluit 
Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wabo. Deze procedure verliep 
als volgt; 
 Op 27 juni 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de 

Wabo. 
 Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag om de aanvraag te behandelen 

en hierop een besluit te nemen (artikel 2.4 Wabo). 
 De aanvraag is ontvankelijk en derhalve in behandeling genomen en vervolgens inhoudelijk 

beoordeeld. 
 Deze omgevingsvergunning voor het afwijken van de regels uit het geldende bestemmingsplan 

Zuid-West 2013 kan enkel worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 3 van de Wabo. Ingevolge artikel 3.10 is op de aanvraag de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. 

 Om de voor het project benodigde omgevingsvergunning (met toepassing 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 3 van de Wabo) te kunnen verlenen is op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo in 
samenhang gelezen met artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht een verklaring van 
geen bedenkingen van de raad vereist. 

 Op grond van artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht heeft de gemeenteraad categorieën 
gevallen aangewezen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist is 
(raadsbesluit met kenmerk: 2011101959). De gemeenraad heeft voorafgaand aan deze aanvraag 
het besluit (Bijlage 2) genomen dit project toe te voegen aan de lijst met categorieën gevallen 
waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist. Hierdoor is besloten dat 
het bouwplan een projectkader betreft waarvoor de raad geen verklaring geen bedenkingen hoeft 
af te geven. De aanvraag past binnen het projectkader en betreft derhalve een aangewezen 
categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven. 

 Ten aanzien van de vereiste m.e.r.-beoordeling in het kader van het besluit om deze 
omgevingsvergunning te verlenen, zoals volgt uit de Wet milieubeheer, hebben wij in de m.e.r.-
beoordelingsbeslissing op 29 januari 2020 besloten dat geen milieueffectrapport hoeft te worden 
opgesteld. 

 Ons m.e.r.-beoordelingsbesluit betreft een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en 
beroep. De onderhavige beslissing maakt als zodanig deel uit van de voorbereiding op de 
beschikking op onderhavige aanvraag. De beslissing kan worden aangevochten bij de procedure 
van deze omgevingsvergunning middels zienswijzen, beroep en hoger beroep. Het m.e.r.-
beoordelingsbesluit heeft in dat verband gelijktijdig ter inzage gelegen met het ontwerpbesluit 
van deze omgevingsvergunning. 

 Het ontwerpbesluit van deze omgevingsvergunning wordt overeenkomstig het bepaalde in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 6 weken ter inzage gelegd voor in het 
indienen van zienswijzen. 
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D Afwegingen waarop dit besluit is gebaseerd 
 
Algemeen 
Bestemmingsplantoets 

 De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van: 
- een op het perceel met het adres Van der Valk Boumanweg 236 nieuw te realiseren bouwvolume 
bestaande uit 8 zelfstandige wooneenheden en souterrain met gemeenschappelijke ruimten; 
- splitsing van de bestaande villa met het adres Van der Valk Boumanweg 236 in twee zelfstandige 
wooneenheden; 
- de realisatie van wegen, paden, parkeerplaatsen en groen. 

 Voor het perceel geldt het bestemmingsplan ‘Zuid-West 2013’. 
 De gronden waar de ontwikkeling op is geprojecteerd zijn bestemd als ‘Wonen’ (artikel 11) en 

‘Groen’ (artikel 5) met dien verstande dat binnen de bestemming Wonen op de projectlocatie 
maximaal het bestaande aantal bestaande woningen is toegestaan. Tevens is het bouwen van 
hoofdgebouwen buiten het op de verbeelding opgenomen bouwvlak niet toegestaan. Binnen de 
bestemming ‘Groen’ is het bouwen van gebouwen niet toegestaan (artikel 5.2.1).  

 De beoogde nieuwbouw van de appartementen en het splitsen van de bestaande villa in twee 
zelfstandige woningen is derhalve in strijd met de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Groen’. 
 
Afwijkingsmogelijkheden 

 In bestemmingsplan ‘Zuid-West 2013’ zijn geen regels opgenomen om het project in afwijking van 
het bestemmingsplan te kunnen realiseren. Het is daarom niet mogelijk de omgevingsvergunning 
te verlenen met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking 
(Wabo 2.12 lid 1 sub a onder 1). 

 In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht zijn categorieën gevallen opgenomen waarvoor een 
omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wabo kan 
worden verleend. Het project bevat de realisatie van een nieuw hoofdgebouw op het perceel en 
betreft derhalve geen uitbreiding van een hoofdgebouw zoals omschreven in de 
begripsbepalingen van Bijlage II van het Bor. Op basis van de in Bijlage II van het Bor genoemde 
categorieën kan de aanvraag omgevingsvergunning voor het project niet worden verleend. 

 De omgevingsvergunning voor de afwijking van het bestemmingsplan kan enkel worden verleend 
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo. 
 
1.  (ver)bouwen van een bouwwerk 

Op basis van de volgende afwegingen is besloten dat de bouwwerkzaamheden plaats kunnen vinden: 
 De aanvraag voldoet aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. 
 Het bouwplan voldoet aan de eisen van de bouwverordening. 
 Het bouwplan is gelegen in het gebied dat volgens de Welstandsnota Leiderdorp 2016 onderdeel 

uitmaakt van het Oude Rijn lint. Dit gebied kent een bijzonder welstandsniveau. De gebieden met 
een bijzonder welstandsniveau zijn beeldbepalende gebieden en gebieden met erfgoedwaarde. 
Bescherming en sturing met respect voor de bestaande kwaliteit zijn op zijn plaats in deze 
gebieden. Initiatiefnemers dienen bij het opstellen van plannen een bijdrage te leveren aan de 
omgevingskwaliteit. 
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Om de gewenste beeldkwaliteit van deze ontwikkeling te beschrijven en te verbeelden, mede in 
relatie tot de voor deze locatie vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden, is vervolgens 
een beeldkwaliteitsplan opgesteld door de initiatiefnemer (vastgesteld door de raad op 19 maart 
2018). Hierin wordt ingegaan op de uitwerking en de vorm van de bouwmassa in relatie tot de 
ligging. Ook worden er kwaliteitseisen gesteld aan de architectonische uitwerking. Het bouwplan 
zelf is ook enigszins aangepast door smallere dakkapellen toe te passen. Hierdoor zijn ze veel 
minder prominent aanwezig. 
 
Op 24 februari 2017 is een positief advies ontvangen van de welstandscommissie op het 
aangepaste plan en het beeldkwaliteitsplan dat als toetsingskader gaat gelden voor deze 
ontwikkeling. Het aangepaste bouwplan past in principe binnen de opgestelde 
beeldkwaliteitsparagraaf. 
 
Vanuit bovenstaande conclusie wordt geconcludeerd dat het initiatief aansluit op de genoemde 
welstandscriteria. Het initiatief is uitvoerbaar vanuit de Welstandsnota 2016. 
 

 Er is een gerechtvaardigd vertrouwen dat het bouwplan voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. Voor een aantal onderdelen is het plan op hoofdlijnen getoetst. U moet daarom op 
een later tijdstip gedetailleerde gegevens ter beoordeling aanbieden (zie voorwaarden onder B). 

 
2. veranderen van een gemeentelijk monument 
Op basis van de volgende afwegingen is besloten dat de beoogde veranderingen aan het 
gemeentelijke monument plaats kunnen vinden: 
 
Het pand Van der Valk Boumanweg 236 heeft de status van gemeentelijk monument. Het is op 
grond van artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo verboden zonder omgevingsvergunning 
veranderingen aan te brengen aan een gemeentelijk monument. Op het aanvankelijk ingediende 
bouwplan voor de verbouwing van het monument ontvingen wij een negatief advies van de 
Monumentencommissie. In dat verband heeft een planaanpassing plaatsgevonden van 
ondergeschikte aard. Op het aangepaste bouwplan ontvingen wij op d.d. 19-02-2020 een advies 
van de Welstands- en Monumentencommissie Leiden.  
De in dit advies verzochte planaanpassingen zijn verwerkt. 
 
3. handelen in strijd met de regels van het geldende bestemmingsplan 
Op basis van de volgende afwegingen is besloten dat u voor het beoogde gebruik mag handelen in 
strijd met de regels van het gelende bestemmingsplan: 

 
Goede ruimtelijke ordening 

 In artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning kan 
worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de 
motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 
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 De aanvraag is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing (Ruimtelijke onderbouwing Zorgvilla 
Rhijnstaete Leiderdorp, opgesteld door Buro SRO, d.d. 2019-05-29 met bijlagen) waarin wordt 
ingegaan op het geldende Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid en de relevante 
omgevingsaspecten. Uit de ruimtelijke onderbouwing en hierbij behorende bijlagen blijkt dat de 
aanvraag niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en dat de bij dit besluit betrokken 
belangen zorgvuldig zijn afgewogen. Om enkele ruimtelijk relevante aspecten in deze 
omgevingsvergunning juridisch planologisch te waarborgen zijn een aantal voorwaardelijke 
verplichtingen opgenomen. 

 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 Ter voldoening aan de maatschappelijke uitvoerbaarheid is vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 
Besluit ruimtelijke ordening gepleegd met de overlegpartners. De concept ruimtelijke 
onderbouwing en het bouwplan zijn toegestuurd aan de gebruikelijke overlegpartners, waaronder 
de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het plan is in 
overeenstemming met de belangen van de geraadpleegde overlegpartners. 

 Op verschillende momenten, voor en na indiening van de aanvraag om deze 
omgevingsvergunning, heeft overleg met direct omwonenden plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot 
planaanpassing ten opzichte van eerder aan hen gepresenteerde schetsontwerpen. 
De planaanpassingen om aan de kenbaar gemaakte bezwaren van omwonenden tegemoet te zijn 
verwoord in de ruimtelijke onderbouwing. Om enkele ruimtelijk relevante aspecten in deze 
omgevingsvergunning juridisch planologisch te waarborgen (o.a. ruimtelijke 
inpassingsmaatregelen) zijn een aantal voorwaardelijke verplichtingen opgenomen. 
 
Financiële uitvoerbaarheid 

 In het kader van het bouwplan is ingevolge artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening een 
exploitatieplan verplicht ten behoeve van het verhaal van kosten. Tussen gemeente Leiderdorp en 
exploitant is een exploitatieovereenkomst gesloten waarin het verhaal van kosten is geregeld.  
Hiermee is het kostenverhaal voor de ontwikkeling anderszins verzekerd en is het niet 
noodzakelijk om een exploitatieplan vast te stellen. Er zijn ook geen overige redenen als bedoeld 
in artikel 6.12 Wro om een exploitatieplan vast te stellen. De gemeenteraad heeft op 19 maart 
2018 besloten geen exploitatieplan voor deze ontwikkeling vast te stellen. 

 
E Voorwaarden voor het afwijken van de regels van het bestemmingsplan 
Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften als bedoeld in artikel 2.22 lid 2 van de Wabo als 
voorwaarden verbonden om te waarborgen dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening. De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van deze omgevingsvergunning. 
 
D1 Voorwaarden ten behoeve van landschappelijke inpassing 
Het van het ter plaatse geldende bestemmingsplan afwijkende gebruik conform deze 
omgevingsvergunning is uitsluitend toegestaan en mag uitsluitend worden voortgezet indien aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing worden de bomen met boomnummers 1, 4, 
5 en 13 uit de rapportage Groentoets van Pius Floris in stand gehouden; 
b. in geval ziekten, aantastingen of gevaar de conditie van deze bomen aantast, waardoor een 



OMGEVINGSVERGUNNING  
No. Z/19/083350 
als bedoeld in artikel 2.1 en volgend van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 
 

 

 Pagina 8 van 11 

 

duurzaam voortbestaan in gevaar wordt gebracht, in geval van kap van deze bomen een alternatief 
met minimaal gelijkwaardige kwaliteit, ter beoordeling door het college van burgemeester en 
wethouders, wordt gerealiseerd en in stand gehouden ten behoeve van de landschappelijke inpassing. 
 
D2. Voorwaarden ter voorkoming van schade aan in stand te houden bomen 
Het van het ter plaatse geldende bestemmingsplan afwijkende gebruik conform deze 
omgevingsvergunning is uitsluitend toegestaan en mag uitsluitend worden voortgezet indien aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. de werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijpmaken van het betreffende perceel en de 
realisatie van het woongebouw dienen ter voorkoming van een fluctuerende grondwaterstand (ter 
voorkoming van schade aan in de in stand te houden bomen, hydrologisch neutraal te worden 
uitgevoerd; 
b. alvorens wordt gestart met de werkzaamheden zoals omschreven in lid a dient een beschrijving van 
de werkmethodiek om fluctuaties van de grondwaterstand als gevolg van het uitvoeren van de 
werkzaamheden te voorkomen ter goedkeuring aan burgemeester en wethouders te worden 
voorgelegd; 
c. ter voorkoming van schade aan het worteldek van de op het perceel aanwezige monumentale boom 
dient voordat wordt aangevangen met de werkzaamheden zoals omschreven in lid a een boomrooster 
te worden aangebracht rond de boom (zoals weergegeven op de situatietekening bij deze 
omgevingsvergunning) welke voorts in stand gehouden dient te worden; 
d. ter voorkoming van schade aan de stam van de op het perceel aanwezige monumentale boom dient 
voordat wordt aangevangen met de werkzaamheden zoals omschreven in lid a een boombeugel te 
worden aangebracht rond de stam van de boom welke voorts in stand gehouden dient te worden; 
e. ter voorkoming van schade aan in de in lid a genoemde bomen in stand te houden bomen dienen 
de beschermende maatregelen zoals verwoord in paragraaf 3.5 van de Groentoets van Pius Floris 
tijdens de bouwwerkzaamheden te worden getroffen. 
 
D3. Voorwaarden ter voorkoming van lichthinder 
Het van het ter plaatse geldende bestemmingsplan afwijkende gebruik conform deze 
omgevingsvergunning is uitsluitend toegestaan en mag uitsluitend worden voortgezet indien aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. ter voorkoming van lichthinder in de omliggende woningen en tuinen door het schijnen van licht uit 
de koplampen van voertuigen dient voor de ingebruikname van de woningen op het perceel Van der 
Valk Boumanweg 236 een afscherming tussen de gesitueerde parkeerplaatsen op het perceel met het 
adres Van der Valk Boumanweg 236 en de naburige erven te worden gerealiseerd (overeenkomstig de 
situering op de bij deze omgevingsvergunning opgenomen tekening: ‘afscherming lichthinder’ waarbij 
wordt voldaan aan de volgende eisen; 
- de afscherming bestaat uit een haag met een minimale hoogte van 1,40 meter, met dien verstande 
dat door de begroeiingsdichtheid (wintervast) voldoende afscherming ontstaat ter voorkoming van 
lichthinder op naburige erven, welke voorts in stand gehouden wordt. 
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D4. Voorwaarden ten aanzien van voldoende parkeergelegenheid 
Het van het ter plaatse geldende bestemmingsplan afwijkende gebruik conform deze 
omgevingsvergunning is uitsluitend toegestaan en mag uitsluitend worden voortgezet indien aan de 
volgende voorwaarde wordt voldaan: 
a. ter ondervanging van de parkeervraag worden voor de ingebruikname van de te realiseren 
woningen 14 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd, conform de bij deze 
omgevingsvergunning opgenomen situatietekening, welke voorts in stand gehouden worden. 
 
D4. Voorwaarden ten aanzien van archeologie 
Het van het ter plaatse geldende bestemmingsplan afwijkende gebruik conform deze 
omgevingsvergunning is uitsluitend toegestaan en mag uitsluitend worden voortgezet indien aan de 
volgende voorwaarde wordt voldaan: 
a. gelijktijdig met het realiseren van de bouwput ten behoeve van het realiseren van het nieuwe 
hoofdgebouw wordt archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd overeenkomstig het 
programma van eisen, zoals verwoord in de rapportage met kenmerk IVO-P(/DO) Leiderdorp, Van der 
Valk Boumanweg 236 / 20191024/RF1.0; 
b. bij het aantreffen van behoudenswaardige archeologische sporen en/of vondsten tijdens de 
proefsleuvenfase wordt na goedkeuring van burgemeester en wethouders doorgestart naar een 
Opgraving, variant archeologische begeleiding, zoals verwoord in de rapportage met kenmerk IVO-
P(/DO) Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 236 / 20191024/RF1.0, met dien verstande dat 
burgemeester en wethouders aanvullende eisen kunnen stellen zoals verwoord in paragraaf 10 van de 
rapportage. 
 
Als u vragen heeft 
Heeft u nog vragen over deze ontwerp omgevingsvergunning? Maak dan gerust een afspraak met het 
Resultaatteam Bouwen en Wonen. Dit kan via https://gemeentewinkel.leiderdorp.nl/afspraak_maken 
of door te bellen naar 071 545 85 00. Neemt u contact op? Vergeet dan niet het kenmerk 
GWI/SGR/OG-nummer en zaaknummer Z/19/083350 te vermelden. Dan kunnen wij u sneller helpen. 
 
Leiderdorp, 25 maart 2020 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
Esther Rijnders 
Programmamanager en adjunct gemeentesecretaris  
 

https://gemeentewinkel.leiderdorp.nl/afspraak_maken
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Bijlage 1 Stukken waarop besluit is gebaseerd 
 
Wij verlenen u de omgevingsvergunning op basis van de volgende stukken: 
 
1 - 4497031_1561615705618_publiceerbareaanvraag - realiseren van 8 zelfstandige wooneenheden 
souterrain 
2 - 4497031_1561362833658_1346_situatie_bestaand_gewijzigd-teknr0_dd25-04-19 - realiseren van 
8 zelfstan 
3 - 1346_gevels_plattegronden_bestaand_woonhuis-teknr1_dd04-02-20 
4 - 4497031_1584345381837_1346_gevels_plattegronden_gewijzigd_woonhuis-teknr2_dd13-03-20 
5 - 4497031_1584345381916_1346_principedetails_woonhuis-teknr6_dd13-03-20 
6 - 4497031_1584345430527_1346_werkomschrijving_bestaande_villa_1b 
8 - 4497031_1562146080511_20190529t_NL.IMRO.0547.OVzorgvillaRS-ON01 
9 - 4497031_1570536645761_1346_aanvulling_omgevingsaanvraag1 - Aanvullingen 8-10-2019 
10 - 4497031_1570536539164_1346_gevels_plattegronden_dd03-10-2019 - Aanvullingen 8-10-2019 
11 - 4497031_1561362893688_1346_principedetails_zorgvilla-teknr5_dd24-04-19 - realiseren van 8 
zelfstandi 
12 - 4497031_1570536539220_1346_technisch_blad_dd03-10-2019 - Aanvullingen 8-10-2019 
13 - 4497031_1570536568566_19-005-1346_-_Zorgvilla_-_07-10-2019 - Aanvullingen 8-10-2019 
20 - 4497031_1561364088797_17-192r1 
21 - 4497031_1561364088923_1386.02.181.r1_verkennend_bodemonderzoek_MBS 
22 - 4497031_1561364089193_20161110_memo_voorstel_bkparagraaf 
23 - 4497031_1561364294048_onderzoek_flora_en_fauna_v.d.Valk_Boumanweg_236_Leiderdorp 
24 - 4497031_1561364371171_PFBV17_HO_111_HO_Groentoets_Zorgvilla_Rhijnstaete_incl_bijlage 
30 - Advies brandweer86323_1 
31 - 4497031_1570536622629_7664_R01c_Rapportage_brandveiligheid - Aanvullingen 8-10-2019 
32 - 4497031_1570536622649_7664N01b-brandoverslag-18_april_2019 - Aanvullingen 8-10-2019 
40 - 4497031_1561362983714_34920-1_constructieve_hoofdopzet_nieuwbouw_d.d._28-03-2019 
41 - 4497031_1561362983920_34920-2_constructieve_hoofdopzet_verbouw_d.d._28-03-2019 
50 -  
4497031_1561364089030_19020028_Rapportage_BO_IVO_Leiderdorp_Van_der_Valk_Boumanweg_
236_concept 
51 - 4497031_1574687770232_19100038_PvE_IVO-
P_DO_Leiderdorp_Van_der_Valk_Boumanweg_236_-_versie_1.1 - A.1 
52 - 4497031_1581350304783_mer-besluit 
60 - 4497031_1584345430549_TA20-356018-
2_concept_Advies_Schilderwerk_monumentaal_pand_Van_der_Valk_Boumanweg_236_-_Leiderdorp 
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 Bijlage 2 Besluit gemeenteraad toevoegen project als categorie waarvoor geen 
verklaring van geen bedenkingen is vereist 

 
 RBS 
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2019.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4497031

Aanvraagnaam Aanvraag Van der Valk Boumanweg 236 Leiderdorp

Uw referentiecode -

Ingediend op 27-06-2019

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving realiseren van 8 zelfstandige wooneenheden, souterrain en
gemeenschappelijke ruimten, splitsing bestaande villa in 2
zelfstandige wooneenheden

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leiderdorp

Bezoekadres: Willem-Alexanderlaan 1
2351 DZ  Leiderdorp

Postadres: Postbus 35
2350 AA  Leiderdorp

Telefoonnummer: 071 5458500

Faxnummer: 071 5895691

E-mailadres: info@leiderdorp.nl

Website: www.leiderdorp.nl

Contactpersoon: R.F. de Graaf

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning
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Formulierversie
2019.01 Locatie

1 Adres

Postcode 2352JG

Huisnummer 236

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Van der Valk Boumanweg

Plaatsnaam Leiderdorp

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning
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Formulierversie
2019.01 Bouwen

Woning bouwen
1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft de woning een woonboot
of ander drijvend object met een
woonfunctie?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

Is er sprake van particulier
opdrachtgeverschap?

Ja
Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting 8 zelfstandige bouweenheden, souterrain en
gemeenschappelijke ruimten, nieuwbouw.
2 zelfstandige wooneenheden in bestaande villa.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

5 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

305

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

1003

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning
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6 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

1062

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

4130

7 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

175

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

512

8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

9 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

woonhuis + garage

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

678

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

467

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

8+2 zelfstandige wooneenheden, souterrain en
gemeenschappelijke ruimten

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning
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10 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

11 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

12 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

10

13 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee

14 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

15 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020
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Formulierversie
2019.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

realisatie van 2e hoofdgebouw

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

woonhuis+garage

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

8 zelfstandige wooneenheden, souterrain en
gemeenschappelijke ruimten.
2 zelfstandige wooneenheden in bestaande villa.

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

zie ruimtelijke onderbouwing SRO

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning
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Formulierversie
2019.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

_bestaand_woonhuis--
teknr1_dd26-04-19_pdf

1346_gevels_platteg-
ronden_bestaand-
_woonhuis-teknr-
1_dd26-04-19.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2019-06-27 In
behandeling

gewijzigd_woonhuis--
teknr2_dd26-04-19_pdf

1346_gevels_platteg-
ronden_gewijzig-
d_woonhuis--tekn-
r2_dd26-04--19.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2019-06-27 In
behandeling

bestaand_gewijzigd--
teknr0_dd25-04-19_pdf

1346_situatie_besta-
and_gewijzigd-teknr0-
_dd25--04-19.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2019-06-27 In
behandeling

egronden_zorgvilla-teknr-
3_dd24-04-19_pdf

1346_gevels_platteg-
ronden_zorgvilla-tek-
nr3_dd24-04-19.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2019-06-27 In
behandeling

edetails_zorgvilla-teknr-
5_dd24-04-19_pdf

1346_principedetail-
s_zorgvilla-teknr5_d-
d24-04-19.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2019-06-27 In
behandeling

sch_blad_zorgvilla-teknr-
4_dd24-04-19_pdf

1346_technisch_blad-
_zorgvilla--teknr4_dd-
24-04--19.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2019-06-27 In
behandeling

hoofdopzet_nieuwbou-
w_d_d__28-03-2019_pdf

34920-1 constructieve
hoofdopzet
nieuwbouw d.d.
28-03-2019.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

2019-06-27 In
behandeling

e_hoofdopzet_verbou-
w_d_d__28-03-2019_pdf

34920-2 constructieve
hoofdopzet verbouw
d.d. 28-03-2019.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

2019-06-27 In
behandeling

7664N01a-brandovers-
lag-18_april_2019_pdf

7664N01a-brand-
overslag-18_april_20-
19.pdf

Overige gegevens
veiligheid

2019-06-27 In
behandeling

R01a_Rapportage_bra-
ndveiligheid_pdf

R01a Rapportage
brandveiligheid.pdf

Overige gegevens
veiligheid

2019-06-27 In
behandeling

rdorp_v_d_Valk_Boum-
anweg_236_concept_pdf

19020028_Rappo-
rtage_BO_IVO_Le-
iderdorp_v-.d.Va-
lk_Boumanweg_23-
6_concept.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2019-06-27 In
behandeling

19-005-1346_-_Woonh-
uis_pdf

19-005-1346 -
Woonhuis.pdf

Energiezuinigheid en
milieu

2019-06-27 In
behandeling

19-005-1346_-_Zorgv-
illa_pdf

19-005-1346 -
Zorgvilla.pdf

Energiezuinigheid en
milieu

2019-06-27 In
behandeling

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

17-192r1_pdf 17-192r1.pdf Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2019-06-27 In
behandeling

181_r1_verkennend_b-
odemonderzoek_M-
BS_pdf

1386.02.181.r1_verk-
ennend_bodemond-
erzoek_MBS-.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2019-06-27 In
behandeling

p_Van_der_Valk_Boum-
anweg_236_concept_pdf

19020028_Rappo-
rtage_BO_IVO_Le-
iderdorp_Van_de-
r_Valk_Boumanwe-
g_236_concept.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2019-06-27 In
behandeling

20161110_memo_voors-
tel_bkparagraaf_pdf

20161110_memo_-
voorstel_bkpara-
graaf-.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2019-06-27 In
behandeling

na_v_d_Valk_Boumanw-
eg_236_Leiderdorp_pdf

onderzoek_flora_en_-
fauna_v.d.Valk_-
Boumanweg_236_L-
eiderdorp.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2019-06-27 In
behandeling

s_Zorgvilla_Rhijnstaete_-
incl_bijlage_pdf

PFBV17_HO_111_-
HO_Groentoets_Z-
orgvilla_Rhijnstaete-
_incl_bijlage.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2019-06-27 In
behandeling

1346_machtiging_24--
06-19_pdf

1346 machtiging
24-06-19.pdf

Anders 2019-06-27 In
behandeling

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020
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Bouwaanvraag - gevels, plattegronden gewijzigd (woonhuis)
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Bouwaanvraag - principedetails (woonhuis)

Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete'
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PRINCIPEDETAIL 1funderingsdetail
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bestaande constructie 30

bestaande gevel
bestaande houten vloer

bestaande fundering

Tonzon Thermoskussens o.g.
aanbrengen

geïsoleerd kalkstucwerk 30mm,
Rc = 0,5 m².K/W

schelpen

drainage aansluiten
op sloot
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PRINCIPEDETAIL 2onderaansluiting t.p.v. kozijn

bestaande gevel

bestaande constructie 30

kozijn, detaillering als bestaand

vensterbank, als bestaand

geïsoleerd kalkstucwerk 30mm,
Rc = 0,5 m².K/W

isolatieglas,
U-waarde max. 1,2 W/m2.K

raamdorpelsteen
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PRINCIPEDETAIL 3zijaansluiting t.p.v. kozijn

bestaande gevel
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30

kozijn, detaillering als bestaand

hardhout 20mm

geïsoleerd kalkstucwerk 30mm,
Rc = 0,5 m².K/W

vensterbank, als bestaand

raamdorpelsteen

aftimmering, als bestaand

isolatieglas,
U-waarde max. 1,2 W/m2.K

54x78
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PRINCIPEDETAIL 4bovenaansluiting t.p.v. kozijn

bestaande gevel

bestaande constructie 30

kozijn, detaillering als bestaand

hardhout 20mm

geïsoleerd kalkstucwerk 30mm,
Rc = 0,5 m².K/W

aftimmering, als bestaand
lood aanbrengen

isolatieglas,
U-waarde max. 1,2 W/m2.K
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PRINCIPEDETAIL 5detaillering t.p.v. 1e verdiepingsvloer

vloeropbouw:
- Fermacell 12,5mm 2x
- viltlaag 9mm
- Fermacell droge egalisatiekorrels 20mm

bestaande houten vloer

bestaande gevel
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tru
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54

bestaande constructie 30

30 EIR

30 EIR

bestaand plafond

alternatief en/of eventueel
vullen met cellulose,
controle door constructeur

geïsoleerd kalkstucwerk 30mm,
Rc = 0,5 m².K/W
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PRINCIPEDETAIL 6gootdetail

bestaande constructie 30

bestaande gevel

bestaande gording

bestaande goot

0.8mm titaanzink

plafondopbouw:
- dampremmende folie
- regels 22x44mm, h.o.h. 300mm
- gipskartonplaat 12,5mm 2x

geïsoleerd kalkstucwerk 30mm,
Rc = 0,5 m².K/W

dakopbouw:
- dakpannen Tuile du Nord
- panlatten 22x44mm
- tengels
- dampdoorlatende folie
- Unilin Reno PIR dakplaat,
  Rc-waarde = 2,0 m² K/W

onderpan profiel /
vogelschroot
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PRINCIPEDETAIL 7onderaansluiting t.p.v. dakkapel

bestaande constructie 30

bestaande gevel

bestaande goot

0.8mm titaanzink

vensterbank, als bestaand

geïsoleerd kalkstucwerk 30mm,
Rc = 0,5 m².K/W

regelwerk + isolatie

watervast multiplex 12mm

kozijn, detaillering als bestaand

isolatieglas,
U-waarde max. 1,2 W/m2.K
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PRINCIPEDETAIL 8zijaansluiting t.p.v. dakkapel

kozijn, detaillering als bestaand

vensterbank, als bestaand

multiplex 12mmregelwerk + isolatie

dampremmende folie

dampdoorlatende folie

100

0.8mm titaanzink

ruwe houten delen 25x100mm,
voorzien van ventilatie

red cedar
isolatieglas,
U-waarde max. 1,2 W/m2.K

54x6713
9x
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PRINCIPEDETAIL 9detaillering t.p.v. dakelement

dakopbouw:
- dakpannen Tuile du Nord
- panlatten 22x44mm
- tengels
- dampdoorlatende folie
- Unilin Reno PIR dakplaat,
  Rc-waarde = 2,0 m² K/W

bestaande gording

plafondopbouw:
- dampremmende folie
- regels 22x44mm, h.o.h. 300mm
- gipskartonplaat 12,5mm 2x

detaillering zinken roevendak
volgens opgave leverancier

opbouw roevendak:
- 0.8mm titaanzink
- ruwe delen 25x100mm
  + 10mm tussenruimte
- tengels
- dampdoorlatende folie
- Unilin Reno PIR dakplaat,
  Rc-waarde = 2,0 m² K/W
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PRINCIPEDETAIL 10nokdetail

bestaande gording

opbouw roevendak:
- 0.8mm titaanzink
- ruwe delen 25x100mm
  + 10mm tussenruimte
- tengels
- dampdoorlatende folie
- Unilin Reno PIR dakplaat,
  Rc-waarde = 2,0 m² K/W ventilatie

0.8mm titaanzink

plafondopbouw:
- dampremmende folie
- regels 22x44mm, h.o.h. 300mm
- gipskartonplaat 12,5mm 2x

detaillering zinken roevendak
volgens opgave leverancier
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B E G A N E  G R O N D  leidingverloop WTW 1 e  V E R D I E P I N G  leidingverloop WTW
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VERBOUW BESTAANDE WOONHUIS AAN DE VAN DER VALK BOUMANWEG 236 TE 

LEIDERDORP   

 

 

Werknr.  1346 

 

d.d. 18-11-19 

gew. 05-02-20, gew. 13-03-20 

 

Betreft: werkomschrijving bestaande villa 

 

Werkomschrijving voor het wijzigen en herstellen van het bestaande woonhuis aan de Van der Valk 

Boumanweg 236 te Leiderdorp. 

 

Hierbij vervallen de eerdere c.q. andere technische omschrijvingen van dit project. 

 

Algemeen: een aantal details zijn nu niet te achterhalen vanwege het ontbreken van bestaande tekeningen en 

zonder destructief onderzoek te verrichten. Op het moment van verder uitwerken voor uitvoering zullen er 

nog zaken nader onderzocht moeten worden. Hierbij valt te denken aan de kapconstructie boven het plafond 

op de eerste verdieping. 

Er zal een controle van de constructeur op basis van de uitgangspunten moeten worden uitgevoerd. 

Vooralsnog zullen er geen constructieve wijzigingen worden aangebracht. 

 Voor alle aan te brengen isolatievoorzieningen dienen door derden bouwfysische rapportages c.q. analyses 

opgesteld en gecontroleerd te worden voor uitvoering. 

 

 De werkzaamheden betreffen in hoofdlijnen: 

 - het verwijderen van het bijgebouw, herstellen van de rechterzijgevel. 

 - verwijderen van de aluminium kozijnen, terugbrengen kozijnen met detaillering als overige kozijnen. 

 - herstellen en isoleren van de kap, dakkapellen en vernieuwen van de shingles en bitumineuze 

dakbedekking. 

 - verwijderen van niet originele en storende toevoegingen zoals rioleringsafvoeren, gevelroosters, 

standleidingen. 

 - vervangen van de hemelwaterafvoeren door zinken afvoeren met wrongstukken. 

 - vervangen van de goot- en boeidelen, profilering als bestaand. 

 - isoleren van de begane grondvloer. 

 - buitengevels voorzien van isolerend kalkstucwerk aan de binnenzijde. 

- - toepassen van glazen scheidingswanden. 

  - aanbrengen van geluidsisolerende en brandwerende vloerafwerking op de eerste verdieping. 

 - schilderen en afwerken van de gevels in bestaande kleuren. 
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Exterieur: 

 

 - het verwijderen van het bijgebouw, herstellen van de rechterzijgevel. 

 Slopen en verwijderen van de bestaande garage. 

 Verwijderen van het bestaande lood. 

 Inboeten van het bestaande metselwerk met een metselsteen die gelijke maat en structuur heeft als bestaande 

gevelsteen. 

 Reinigen van het metselwerk volgens bijgevoegd verfadvies. 

Me Voegwerk daar waar nodig uitkrabben en herstellen, uitvoering en samenstelling van voegmortel als 

bestaand. 

 Alle gevels sausen, zie afwerking gevels. 

 

 

  - verwijderen van de aluminium kozijnen, terugbrengen kozijnen met detaillering als overige 

kozijnen. 

 Verwijderen van de aluminium kozijnen in de achtergevel en deze vervangen door houten kozijnen, 

profilering als bestaand. 

 

 - herstellen en isoleren van de kap, dakkapellen en vernieuwen van de shingles en bitumineuze 

dakbedekking. 

 De bestaande bitumineuze shingles en dakbedekking verwijderen. 

 Aanbrengen van renovatiedakisolatieplaten met tengels op de bestaande houten delen en een afwerking 

aanbrengen van tuile du nord dakpannen en zinken dak met roeven. 

 De benodigde latten en ventilerende ruwe houten lattenconstructie aanbrengen. 

 Vanwege staat van dakkapellen en aanbrengen van dakisolatie nieuwe dakkapellen aanbrengen met 

zijwangen van zink (i.p.v. huidig trespa). 

 Bij de aansluiting op de kozijnen verholen goten toepassen. 

 

 - verwijderen van niet originele en storende toevoegingen zoals rioleringsafvoeren, gevelroosters, 

standleidingen en raamdorpelsteen. 

 Verwijderen van garage zoals eerder omschreven. 

 Daarnaast in de gevel de gietijzeren roosters verwijderen als deze geen nieuwe functie krijgen. 

 De riolering tegen de bestaande gevel boven de garage verwijderen. 

 Verwijderen van riolering en opbouwverlichting langs de achtergevel. 

V Vervangen van de bestaande raamdorpelstenen, deze vervangen door houten onderdorpels.  

 

 - vervangen van de hemelwaterafvoeren door zinken afvoeren met wrongstukken. 

 De bestaande pvc hemelwaterafvoeren vervangen door zinken hemelwaterafvoeren met wrongstukken. 

 

  - vervangen van de goot- en boeidelen, profilering als bestaand. 

 Voor zover nodig de bestaande goot- en boeidelen vervangen. 

  

 - schilderen en afwerken van de gevels in bestaande kleuren. 

 Herstellen van de beschadigingen en reparaties. 

 Afhankelijk van de bestaande verfsoorten de gehele villa opnieuw schilderen en sausen volgens advies 

verfleverancier. 

  Voor de gevels een dampopen verfsysteem toepassen. 

 Toepassen van een drainage rondom het gebouw aangesloten op naastliggende sloot en in de kruipruimte 

schelpen toepassen. 

 

 - schilderen en afwerken van de gevels in bestaande kleuren. 

 Het houtwerk herstellen en het schilderwerk uitvoeren volgens een advies van verfleverancier. 

 De bestaande muren voorzien van ademende muurverf volgens voorschriften en advies van verfleverancier. 
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Interieur: 

  

 - isoleren van de begane grondvloer.  

 Onder de bestaande houten vloer (niet bij kelder) isolatie aanbrengen onder de begane grondvloer. 

  Toe te passen materiaal is Tonzon Thermoskussen o.g.  

 Aanbrengen volgens voorschriften van de fabrikant. 

  

 - buitengevels voorzien van isolerend kalkstucwerk aan de binnenzijde. 

  

 Bij de aansluitingen van de raam- en deurkozijnen de bestaande dagstukken en architraven verbreden tot aan 

de binnenzijde van het stucwerk. 

  Bij de nieuwe deurkozijnen nieuwe dagstukken en architraven, vorm als bestaand toepassen. 

  

 Vanwege nieuwe indeling zal het kozijn t.b.v. het nieuwe toilet gedraaid moeten worden i.v.m. 

toegankelijkheid. 

  

  T.b.v. riolering van de eerste verdieping een standleiding maken in de ingebouwde kast bij de ensuitedeuren. 

 T.b.v. ventilatiekanalen deze ook als leidingschachten gebruiken. 

Le Leidingen mechanische ventilatie onder de begane grondvloer aansluiten op de leidingschachten. 

 Deze goed voorzien van (geluids)isolatie.   

  De bestaande plafonds handhaven. 

   

 - toepassen van glazen scheidingswanden. 

 Voor de doorzicht van de gang scheidingen maken van volglas, die als brandscheiding dienen. 

Tot de bovenkant van het deurkozijn uitvoeren als ondoorzichtig (translucent). 

 

  - aanbrengen van geluidsisolerende en brandwerende vloerafwerking op de eerste verdieping. 

 Controleren van de bestaande houten balklaag + vloerdelen. 

 Verwijderen van de bestaande opstortvloer t.p.v. de badkamer. 

 Op de bestaande houten balklaag een egalisatielaag van perlitekorrels aanbrengen. 

 Aanbrengen van een Fermacell Estrich vloerdelen die aan elkaar verlijmd worden. 

 Type toe te passen type 2E26, 2x 12,5mm Fermacell + 9mm viltlaag, ook toepassen in de natte ruimten. 

 Vanwege de bestaande trap t.p.v. aansluiting op de bestaande verdiepingsvloer geen Fermacell Estrichvloer 

aanbrengen, de overgang maken bij de deurkozijnen.   

 De vloer voorzien van vloerverwarming JK fermafloor, capaciteit volgens opgave leverancier. 
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Installatie: 

 

 De bestaande aardgasgestookte verwarmingsinstallatie aanpassen naar c.q. vervangen door 2 aparte 

verwarmingsinstallaties op lage temperatuurverwarming middels een cv ketel op aardgas. 

 De convectorput op de begane grond verwijderen, vloer aanhelen en isoleren. 

 Toepassen van nieuwe hoge rendements radiatoren. 

 

 Een nieuwe electrische installatie volgens de laatste normen aanbrengen. 

 

 T.b.v. de nieuwe sanitaire ruimten een kunststof rioleringsstelsel aanbrengen aangesloten op de bestaande 

riolering. 

 

 In de gehele woning een gesloten ventilatiesysteem zgn. WTW toepassen. 

 Hierdoor hoeven er geen rooster in de bestaande kozijnen gemaakt te worden. 

  Leidingverloop via de ingebouwde kasten zodat het bestaande plafond gehandhaafd blijft. 

 Voor overige via verlaagde plafonds afvoeren naar de bestaande schoorstenen.  

  Bestaande schoorstenen zoveel mogelijk gebruiken voor afvoer c.v. ketel, toe- en afvoer mechanische 

afzuiging (WTW). 

 Afvoer van de c.v. ketels op de begane grond via roosters in de achtergevel. 

 Plaats installatie en leidingverloop volgens voorstel leverancier ter goedkeuring opdrachtgever c.q. 

monumentencommissie. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

gereageerd. Daarna heeft de gemeenteraad besloten dat voor het initiatief geen verklaring van geen 

bedenkingen vereist is. Voorliggend document betreft de Ruimtelijke Onderbouwing (ROB) en dient als ruimtelijk 

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

bestemmingsplan te realiseren plan. 

1.2 Ligging plangebied 

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

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

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

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

 

 
Globale begrenzing plangebied (bron: Google Maps) 

  

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

bomen en struiken. Navolgende afbeelding toont de planlocatie van dichtbij. 
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De betreffende planlocatie (bron: Google Maps) 

1.3 Geldend bestemmingsplan 

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

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

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

wooneenheden in de bestaande woning strijdig met het geldende bestemmingsplan. 
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Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Zuid-West' (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

 

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

wordt een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning doorlopen.  

1.4 Leeswijzer 

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

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

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

uitvoerbaarheid van het plan.  
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2 Het initiatief 

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

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

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

de Van der Valk Boumanweg. 

 

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

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

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

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

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

een goede passende stedenbouwkundige inpassing.  

 

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

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

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

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

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

ontsluiting van de nieuwe zorgvilla vindt plaats via de Splinterlaan. 

 

 
Bestaande en nieuwe situatie kavel  

 

Programma  

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

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

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

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

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

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

gerealiseerd in de bestaande woonvilla.  
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Beeldkwaliteit 

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

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

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

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

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

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

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

die van de bestaande woonvilla. 

 

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

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

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

bebouwing in de omgeving.  

 

 
Gevelaanzichten zorgvilla en bebouwing in de omgeving 

 
Impressie zorgvilla naast bestaande woonvilla 
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Woongenot omgeving in relatie privacy 

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

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

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

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

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

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

afbreuk van het woongenot van omwonenden door verlies van privacy. 

 

Bezonning  

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

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

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

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

schaduwwerking. 

 

Groen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 

Parkeren 

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

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

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

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

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

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

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

nieuwe politieke accenten, veranderende economische omstandigheden, klimaatverandering en toenemende 

regionale verschillen zijn de geldende beleidsnota's gedateerd. 

 

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

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

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

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

gemeenten overstijgt;  

• over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan;  

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

beheer bij het Rijk is.  

Nederland concurrerend 

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

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

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

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

 

Nederland bereikbaar 

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

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

infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Nederland leefbaar en veilig 

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

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

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

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

Het aandeel duurzame energiebronnen moet toenemen. 

 

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

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

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

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

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

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

  

Planspecifiek 

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

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

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

toelichting paragraaf 3.2.3 behandeld.  
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3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

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

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

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

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

 

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

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

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

Infrastructuur en Ruimte. 

 

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

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

Verstedelijking in het IJsselmeer. 

 

Planspecifiek 

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

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

3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

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

ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van nut en noodzaak van de nieuwe stedelijke 

ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan van de 'ladder voor duurzame verstedelijking'.  

De 'stappen van de ladder' worden in artikel 3.1.6, leden 2 - 4 Bro als volgt omschreven: 

2. De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat 

een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 

ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen 

het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.  

3. Indien in een bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid toepassing is gegeven aan artikel 3.6, 

eerste lid, onder a of b, van de wet kan bij dat bestemmingsplan worden bepaald dat de beschrijving 

van de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling en een motivering als bedoeld in het tweede 

lid eerst wordt opgenomen in de toelichting bij het wijzigings- of het uitwerkingsplan als bedoeld in dat 

artikel.  

4. Een onderzoek naar de behoefte als bedoeld in het tweede lid, heeft, in het geval dat een 

bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid, ziet op de vestiging van een dienst als bedoeld in 

artikel 1 van de Dienstenwet en dit onderzoek betrekking heeft op de economische behoefte, de 

marktvraag of de beoordeling van de mogelijke of actuele economische gevolgen van die vestiging, 

slechts tot doel na te gaan of de vestiging van een dienst in overeenstemming is met een goede 

ruimtelijke ordening. 

Planspecifiek 

Stedelijke ontwikkeling 

Conform artikel 1.1.1, eerste lid onder i van het Bro wordt onder een stedelijke ontwikkeling verstaan: een 

'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 

woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.' Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State blijkt dat de ondergrens van wat als nieuwe stedelijke ontwikkeling moet worden gezien, 

ligt tussen de 9 en 14 nieuwe woningen afhankelijk van de omgeving waarin de ontwikkeling plaatsvindt. 

Beoogd initiatief betreft 10 (zorg)appartementen en bevindt zich in de bebouwde kom van Leiderdorp. In de 

context van de ontwikkeling en haar omgeving en het aantal toe te voegen woningen wordt het initiatief 

beschouwd als een stedelijke ontwikkeling, doch zeer kleinschalig van aard.  

 

Behoefte 

Uit de gemeentelijke Woonvisie, zie paragraaf 3.3.2, blijkt dat Leiderdorp vraagt om variatie aan woningen, een 

variatie aan woonmilieus en voorzieningen voor verschillende levensfases. Een van de doelen van de woonvisie 
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is het bieden van een adequaat aanbod van welzijn en zorg bij zelfstandig wonende ouderen. Zelfstandige 

zorgappartementen bieden dergelijk aanbod. Tot en met 2020 zijn ten opzichte van 2011 750 extra woningen 

nodig om de bevolkingsgroei en gezinsverdunning te faciliteren. Een belangrijke trend hierbinnen is de 

vergrijzing.  

 

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

ouderen met een zorgcomponent.  

 

Stedelijk gebied 

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

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

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

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

 

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

bevinden zich bushaltes langs de Zijldijk.  

  

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

Verstedelijking uit het Bro. 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Omgevingsvisie 

De Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland is in werking getreden op 1 april 2019. De Omgevingsvisie 

bestaat uit vier onderdelen: 

1. Ruimtelijke hoofdstructuur 

De ruimtelijke hoofdstructuur toont de essentie en de samenhang van verschillende ruimtelijke beleidskeuzes 

uit de Omgevingsvisie. Het integrale kaartbeeld van de ruimtelijke hoofdstructuur is opgebouwd uit de volgende 

kaartbeelden: 

• het dagelijks stedelijk systeem, dat bestaat uit de stedelijke agglomeratie en de daarmee via hov 

(hoogwaardig openbaar vervoer) verbonden regiokernen;  

• de hoogstedelijke zone tussen Leiden en Dordrecht;  

• het logistiek-industriële systeem van mainport, greenports langs vaarwegen en zware infrastructuur;  

• de samenhang van grote landschappelijke eenheden met de stedelijke agglomeratie;  

• de groene ruimte en de groenblauwe structuur;  

• het bodem- en watersysteem;  

• energie. 

In aanvulling hierop toont de ruimtelijke hoofdstructuur van de ondergrond indicatief de ruimtelijke situatie van 

de ondergrond.  

2. Ambities en sturing 

De provincie wil meer vertrouwen geven aan maatschappelijke initiatieven. De provincie werkt daarom vanuit 

een aantal sturingsprincipes: opgavegericht, provinciaal belang en maatwerk. 

 

De provincie heeft zes richtinggevende ambities in de fysieke leefomgeving. Deze ambities zijn geworteld in de 

historie, ligging en economische structuur van Zuid-Holland en zijn gekoppeld aan de strategische uitdagingen 

waar de regio voor staat. De provincie heeft de volgende ambities: 
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• naar een klimaatbestendige delta;  

• naar een nieuwe economie: the next level;  

• naar een levendig meerkernige metropool;  

• energievernieuwing;  

• best bereikbare provincie;  

• gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. 

3. Omgevingskwaliteit 

Onder 'omgevingskwaliteit' wordt verstaan: het geheel aan kwaliteiten die de waarde van de fysieke 

leefomgeving bepalen. De volgende onderdelen vormen de basis van de omgevingskwaliteit: 

• een beschrijving van de unieke kwaliteiten van Zuid-Holland: de drie deltalandschappen, de Zuid-

Hollandse steden en de strategische ligging in internationale netwerken;  

• een beschrijving van de bestaande omgevingskwaliteit op basis van de leefomgevingstoets, met 

aandacht voor aspecten van milieukwaliteit. Hiertoe implementeert de provincie de beleidscyclus en 

monitor Omgevingskwaliteit;  

• een nadere uitwerking van het provinciale beleid voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, op 

basis van de 'kwaliteitskaart' en de 'richtpunten ruimtelijke kwaliteit'. 

4. Beleidskeuzes 

De provincie heeft in de Omgevingsvisie een overzicht gemaakt van samenhangende beleidskeuzes (zie 

Omgevingsvisie Zuid Holland). 

 

Planspecifiek 

1. Ruimtelijke hoofdstructuur 

De ruimtelijke hoofdstructuur is voor het beoogde initiatief niet specifiek van belang gezien de aard en omvang 

van het initiatief. 

2. Ambities en sturing 

De ambities van de provincie zijn niet specifiek van toepassing voor het beoogde initiatief, maar vormen tevens 

geen belemmering voor de herontwikkeling. 

3. Omgevingskwaliteit 

Voor de beoogde ontwikkeling is de omgevingskwaliteit wel van belang. Hiervoor zullen de de relevante 

kaartlagen van de kwaliteitskaart en de bijbehorende richtpunten nader worden omschreven.  

 

Laag van de ondergrond 

Het plangebied ligt binnen het gebied met de aanduiding 'Bijzonder reliëf - oude stroomgordels en 

geulafzettingen', zie onderstaande afbeelding. Zuid-Holland is, uitgezonderd de duinen en de dijken, relatief 

plat. Binnen dit platte land is nog een aantal bijzondere, natuurlijke hoogteverschillen te vinden. Het betreft 

strandwallen in de kustzone, oude stroomruggen, kreken en geulafzettingen, rivierduinen met donken en oude 

bovenlanden met restveen. Vanwege de hogere ligging waren deze plekken aantrekkelijk voor (pre)historische 

bewoning. Het zijn vaak plekken van grote archeologische en aardkundige waarde. Behoud van dit reliëf houdt 

de leesbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van het gebied in stand. Richtpunten voor ontwikkelingen zijn 

om waar mogelijk de archeologische waarden van deze structuren meer herkenbaar te maken. Voor het 

plangebied is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Omschreven wordt hoe de beoogde ontwikkeling inspeelt op 

de mogelijk aanwezige archeologische waarde, zie toelichting 4.6. 
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Laag van de stedelijke occupatie 

Onderstaande afbeelding toont de ligging van het plangebied binnen het gebied met de aanduiding 'Steden en 

dorpen'.  

  

 
 

Als herstructurering, transformatie of verdichting plaatsvindt binnen de stad, dan draagt dit bij aan de 

versterking van de ruimtelijke karakteristiek. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van de groen- en 

waterstructuur als onderdeel van het stads- en dorpsontwerp. De hoogstedelijke centrumgebieden kennen een 

hoge bereikbaarheid en sterke identiteit. Ontwikkelingen dragen bij aan de karakteristieke 

kenmerken/identiteit van de stad. Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en stedenbouwkundige patronen 

worden behouden door ze waar mogelijk een functie te geven die aansluit bij de behoeften van deze tijd. Het 

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

toelichting 4.7 nader toegelicht. Daarnaast wordt in hoofdstuk 2 omschreven hoe het aspect 'groen' als 

onderdeel van de beoogde ontwikkeling is verwerkt.  
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Laag van beleving 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

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

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

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

4. Beleidskeuzes 

De ontwikkeling sluit aan bij de beleidskeuze: 'Bescherming en bewaren archeoligsche waarden', 'Behoud en 

versterking ruimtelijke kwaliteit' en 'Stedelijke ontwikkelingen binnen het bestaand stads- en dorpsgebied'.  

 

Bescherming en bewaren archeologische waarden  

De provincie draagt zorg voor het beschermen en bewaren van archeologische waarden. Hierbij gaat het om 

bekende terreinen van provinciaal archeologisch belang en de archeologische verwachtingszone van de 

Romeinse Limes. Het plangebied valt deels binnen het gebied waar de archeologische verwachtingszone van de 

Romeinse Limes van belang is. In toelichting 4.6 worden de archeologische waarden binnen het plangebied 

nader behandeld.  

 

Stedelijke ontwikkelingen binnen bestaand stads- en dorpsgebied  

De provincie wil de bebouwde ruimte beter benutten. Onder “bebouwde ruimte” wordt het stelsel verstaan van 

de stedelijke agglomeratie. Indien een gemeente een ruimtelijke ontwikkeling wil realiseren, wordt de Ladder 

voor duurzame verstedelijking doorlopen. De Ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen in nationale 

wet- en regelgeving Toepassing is van provinciaal belang, daarom is in de verordening een verwijzing 

opgenomen naar de Rijksladder. Uitgangspunt van de Ladder is dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet 

in een behoefte en in beginsel in bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd. De Ladder voor duurzame 

verstedelijking is doorlopen in toelichting 3.1.3.  
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Behoud en versterking ruimtelijke kwaliteit 

Om te kunnen bepalen of een ruimtelijke ontwikkeling passend is, is vooral de ruimtelijke impact van belang.  

In dit licht wordt onderscheid gemaakt in drie soorten ontwikkeling; inpassing, aanpassing en transformatie. In 

de toelichting 3.2.2 wordt dit nader toegelicht.  

  

Conclusie  

Met de beoogde ontwikkeling zijn er geen belemmeringen vanuit de Omgevingsvisie. De ruimtelijke kwaliteit 

wordt niet aangetast en er wordt aangesloten bij de kwaliteitskaarten, daarnaast past de ontwikkeling binnen 

de opgestelde beleidskeuzes.  

3.2.2 Programma Ruimte 

Het Programma Ruimte is parallel aan de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening opgesteld en is 

onderdeel van het omgevingsbeleid van Zuid-Holland (vastgesteld op 20 februari 2019). 

 

Het Programma Ruimte bevat een nadere invulling en operationalisering van ruimtelijke relevante onderdelen 

van de Omgevingsvisie. Het programma biedt zoveel mogelijk de ruimte om kansen, vernieuwende ideeën en 

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

 

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.  

 

Planspecifiek 

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

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

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

3.2.3 Omgevingsverordening 

Tegelijk met de Omgevingsvisie is de Omgevingsverordening op 1 april 2019 in werking getreden. In de 

verordening stelt de provincie regels aan ruimtelijke ontwikkelingen. De Omgevingsverordening draagt bij aan 

het realiseren van de provinciaal ruimtelijke beleid zoals dat benoemd is in de Omgevingsverordening. De 

verordening omvat in aanvulling op de Omgevingsvisie toetsbare criteria waaraan planvorming moet voldoen.  

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

In artikel 6.10 lid 1 van de Omgevingsverordening is opgenomen dat 'een bestemmingsplan dat een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende eisen: 

a. de toelichting van het bestemmingsplan gaat in op de toepassing van de ladder voor duurzame 

verstedelijking overeenkomstig artikel 3.1.6, tweede, derde en vierde lid van het Besluit ruimtelijke 

ordening; 

b. indien in de behoefte aan de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand stads- en dorpsgebied kan 

worden voorzien en voor zover daarvoor een locatie groter dan 3 hectare nodig is, wordt gebruik 

gemaakt van locaties die zijn opgenomen in het Programma ruimte.' 

Bij het voorgenomen plan is in toelichting paragraaf 3.1.3 ingegaan op de ladder voor duurzame verstelijking. 

Sub b is niet van toepassing, omdat de ontwikkeling binnen het bestaand stads- en dorpsgebied is voorzien. 

Daarmee wordt er voldaan aan artikel 6.10 van de Omgevingsverordening.  

  

Ruimtelijke kwaliteit 

In artikel 6.9 van de Omgevingsverordening is opgenomen dat een bestemmingsplan, onder de volgende 

voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit, kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling: 
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a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, voorziet geen wijziging op 

structuurniveau, past bij de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de relevante richtpunten 

van de kwaliteitskaart (inpassen);  

b. als de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op 

structuurniveau voorziet (aanpassen), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit 

per saldo ten minste gelijk blijft door: 

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

relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en  

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

c. als de ruimtelijke ontwikkeling niet past bij de bestaande gebiedsidentiteit (transformeren), wordt 

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

door:  

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

aandacht is besteed aan de fysieke en visuele overgang naar de omgeving en de fasering in 

ruimte en tijd, alsmede rekening is gehouden met de relevante richtpunten van de 

kwaliteitskaart, en  

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

Ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit is sprake van een vorm van inpassen (sub a), omdat de ontwikkeling zich 

afspeelt op het niveau van een kavel en past bij de aard en de schaal van het gebied. Hiervoor geldt dat een 

ruimtelijke ontwikkeling dient te passen binnen de bestaande gebiedsidentiteit en voorziet geen wijzigingen op 

structuurniveau. Voorliggend plan voldoet daaraan. Met de stedenbouwkundige invulling van de beoogde 

nieuwbouw is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande gebiedsidentiteit. Met het volume van de 

nieuwe zorgvilla wordt de hoek van de Van der Valk Boumanlaan en de Splinterlaan beter begeleid waardoor er 

een logische overgang ontstaat tussen de bebouwing aan de Van der Valk Boumanlaan en de Splinterlaan. Met 

deze ingreep ontstaat meer ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. De relevante richtpunten van de kwaliteitskaart zijn 

in toelichting paragraaf 3.2.1 toegelicht. Hieruit blijkt dat het beoogde plan aan de relevante richtpunten van de 

kwaliteitskaart voldoet.  

 

Conclusie 

Gezien het voorgaande dient er geconcludeerd te worden dat er geen belemmeringen zijn voor het 

voorgenomen plan vanuit de Omgevingsverordening. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Toekomstvisie Leiderdorp 2025 

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

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

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

nadere uitwerking van de toekomstvisie en zijn nog in ontwikkeling.  

 

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

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

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

• Ontwikkelen binnen de bestaande bebouwing. 

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

sport en de agrarische functie. 

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

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

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

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

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

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

dat ontwikkelingen binnen dit bestaande bebouwde gebied moeten plaatsvinden.  

 

3.3.2 Woonvisie 

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

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

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

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

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

heeft aangegeven, dat zij het aantal inwoners graag op het peil willen houden. Leiderdorp heeft geen grote 

bouwlocaties meer, zodat er veelal binnen de bestaande contour herontwikkeling of nieuwbouw plaatsvindt 

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

 

Planspecifiek 

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

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

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

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

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

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

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

doelstellingen van de Regionale woonagenda Holland Rijnland. 

3.3.3 Welstandsnota 2016 

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

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

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

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

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

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

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

 

1. vrij van welstand 

2. gewoon welstandsgebied  

3. bijzonder welstandsgebied  

 

Planspecifiek 

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

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

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

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

een bijdrage te leveren aan de omgevingskwaliteit. 

 

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

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

document zijn opgenomen voor het Oude Rijn lint.  

 

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

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

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

welstandsgebied van het Oude Rijn lint te versterken.  
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Om de gewenste beeldkwaliteit van deze ontwikkeling te beschrijven en te verbeelden, mede in relatie tot de 

voor deze locatie vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden, is vervolgens een beeldkwaliteitsplan 

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

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

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

prominent aanwezig. 

 

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

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

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

 

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

welstandscriteria. Het initiatief is uitvoerbaar vanuit de Welstandsnota 2016. 

 

In toelichting paragraaf 4.7 wordt ingegaan op het aspect cultuurhistorie en monumentenbeleid van de 

gemeente Leiderdorp.  
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4 Haalbaarheid 

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

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

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

4.1 Milieueffectrapportage 

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

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

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

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

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

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

Besluit m.e.r. zijn er vier 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. 

Planspecifiek 

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

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

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

wordt niet voldaan aan de gegeven drempelwaarde van 2.000 of meer woningen. Omdat er slechts 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.1 Bodem 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

relevant en is bodemonderzoek niet noodzakelijk.  

 

Planspecifiek  

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

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

aangetoond. Moerdijk Bodemsanering B.V. heeft een verkennend bodemonderzoek d.d. 8 februari 2019 (zie 

bijlage) uitgevoerd. 

 

Uit de veld- en analyseresultaten kan het volgende worden geconcludeerd: 

• Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen.  

• Er zijn visueel op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdachte (plaat)materialen waargenomen.  

• In de bovengrond ter plaatse van het noordelijke terreindeel (M01) is een licht verhoogd gehalte aan 

lood aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet overschreden.  

• In de bovengrond ter plaatse van het zuidelijke terreindeel (M02) zijn licht verhoogde gehalten aan 

zink, lood en PAK aangetroffen. De nader onderzoekswaarden worden niet overschreden.  

• In de ondergrond ter plaatse van de gehele locatie (M03) is een licht verhoogd gehalte aan lood 

aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet overschreden.  

• In het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen. 

De verhogingen in de grond overschrijden de nader onderzoekswaarden echter niet. Nader onderzoek en/of 

nadere maatregelen worden derhalve niet noodzakelijk geacht. 

 

De resultaten van het verrichte onderzoek dienen geen belemmering te vormen voor de voorgenomen 

ontwikkeling van de locatie. 

4.2.2 Geluid 

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

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

worden de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh): 

• woningen;  

• geluidsgevoelige terreinen (woonwagenstandplaatsen, ligplaatsen voor woonschepen);  

• andere geluidsgevoelige gebouwen (onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven). 

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

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

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

voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen. 
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Planspecifiek 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

4.2.3 Luchtkwaliteit 

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

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

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

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

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

infrastructuur (wegen).  

 

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

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

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

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

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

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

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

bijdragen'. 

 

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

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

gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. 

 

Besluit gevoelige bestemmingen 

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

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

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

consequenties voor de ruimtelijke ordening.  

 

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

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

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

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

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

PM10 of NO2 dreigt/plaatsvindt.  

 

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

• scholen;  

• kinderdagverblijven;  

• verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen.  

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

ongeacht de exacte aanduiding ervan in bestemmingsplannen en andere besluiten. 
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In het kader van het opstellen van een bestemmingsplan moeten er twee aspecten in beeld gebracht worden. 

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

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

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

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

 

Planspecifiek  

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

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

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

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

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

volgende afbeelding zijn de concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) van rekenpunt '15851173' 

nabij het plangebied weergegeven.  

 

 
Gegevens Monitoringstool (bron: atlasleefomgeving.nl) 

 

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

40 ug/m³. 

 

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit het aspect luchtkwaliteit.  

4.2.4 Bedrijven en milieuzonering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

klimaat voor de gevoelige functie. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

milieugevoelige bestemmingen dient twee doelen: 

• het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij 

gevoelige bestemmingen;  

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

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

Planspecifiek 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

milieuzonering.  

4.2.5 Externe veiligheid 

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

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

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

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

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

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

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

• risicovolle (Bevi-)inrichtingen;  

• vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;  

• vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. 

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

kwetsbaar en plaatsgebonden risico en groepsrisico.  

 

Kwetsbaar en beperkt kwetsbaar 

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

grote kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine kantoren, winkels, horeca en 
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parkeerterreinen. De volledige lijst wat onder (beperkt) kwetsbaar wordt verstaan is in het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi) opgenomen.  

 

Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

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

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

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

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

deze waarde tot de 10-5-contour.  

 

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

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

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

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

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

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

Daarnaast geldt voor het groepsrisico een verantwoordingsplicht. Het bevoegd gezag moet aangeven welke 

mogelijkheden er zijn om het groepsrisico in de nabije toekomst te beperken, het moet aangeven op welke 

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

groepsrisico, hoe groter het belang van een goede groepsrisicoverantwoording. 

 

Risicovolle (Bevi-)inrichtingen 

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

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

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

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

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

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

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

veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle inrichtingen moeten worden aangehouden.  

 

Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

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

buisleidingen en de Structuurvisie buisleidingen van belang. 

 

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

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

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

van buisleidingentransport van nationaal belang mogelijk te maken.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voor gevaarlijke stoffen.  

 

Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor 

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

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

gevaarlijke stoffen via weg, water en spoor. Deze normen hebben echter geen wettelijke status.  
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Thans is het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor in voorbereiding. Dit 

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

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

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

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

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

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

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

groepsrisico worden gewaarborgd.  

 

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

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

 

Planspecifiek 

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

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

transportroutes gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.  

 

 
Fragment risicokaart externe veiligheid (plangebied aangegeven met de groene stip) (bron: risicokaart.nl) 

 

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

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

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

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

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

bouw van de woonzorgvilla. 

 

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

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

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

kwaliteit van het water hoog gehouden worden. 

4.3.1 Generiek beleid 

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

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

Waterplan.  

 

Waterbeleid voor de 21e eeuw  

De Commissie Waterbeheer 21e 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 21e 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 2016 - 2021 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 2016 - 2021 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en 

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

4.3.2 Hoogheemraadschap van Rijnland 

Waterbeheerplan 

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

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

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

voorheen accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn: 

1. Wij beschermen tegen overstromingen (preventie);  

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

3. Wij bereiden ons goed voor op een calamiteit.  
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Wonen in Rijnland lijkt zo vanzelfsprekend, maar doordat een groot deel onder zeeniveau ligt, blijft het 

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

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

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

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

van realistische overstromingsbeelden. 

 

Keur en Beleidsregels 

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

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

doel het watersysteem schoon en veilig te houden.  

 

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

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

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

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

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

• watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten en beken);  

• andere waterstaatwerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). 

4.3.3 Watertoets 

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

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

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

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

overleg opgenomen.  

 

Planspecifiek  

Watercompensatie 

 

Conclusie principeverzoek:  

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

rol.  

  

Conclusie na eigen berekening: 

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

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

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

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

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

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

tussen de bestaande en nieuwe situatie binnen het plangebied.  

 

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

    

Bebouwing: 236 m² Bebouwing: 593 m² 

Erfverharding: 214 m² Erfverharding: 322 m² 

Totaal verharding: 450 m² Totaal verharding: 915 m² 

    

Onverhard: 1.530 m² Onverhard: 681 m²  

    

Totaal: 1.980 m² Totaal: 1.980 m²  
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In de toekomstige situatie wordt halfverharding in de vorm van grind in ritterplaten toegepast. Dit is een 

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

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

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

 

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

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

maatregelen getroffen om wateroverlast te beperken. 

 

Watergangen 

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

Rijnland. 

 

 
Fragment legger hoogheemraadschap 

 

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

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

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

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

 

Waterafvoer 

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

afgekoppeld. Het overige vuilwater wordt afgevoerd middels de riolering. 

4.4 Verkeer en parkeren 

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

verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.  

4.4.1 Verkeer 

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

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

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

naar de beoogde ontwikkeling toe rijdt en hiervan wegrijdt. 

 

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

publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren, van parkeerkencijfers naar parkeernormen' kencijfers voor 

verkeersgeneratie. In de richtlijnen wordt onderscheid gemaakt op basis van de functie van de ontwikkeling 

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



31 

 

(wonen, bedrijf, etc.) en op basis van de locatiekenmerken. Zodoende kan bij ruimtelijke ontwikkelingen voor 

vrijwel elke locatie een goed beeld worden verkregen wat de totale verkeersaantrekkende werking bedraagt. 

 

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

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

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

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

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

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

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

gemiddelde. 

 

Planspecifiek 

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

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

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

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

directe relatie met zorgverlening. 

 

Bestaande situatie  

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

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

weekdagetmaal. 

 

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

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

 

Toekomstige situatie 

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

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

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

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

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

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

motorvoertuigen per werkdagetmaal. 

 

Woningen   Categorie 

CROW 

Verkeersgeneratie (aantal 

motorvoertuigbewegingen/etmaal) 

  Gemiddeld Totaal 

8 appartementen 

goedkoop 

koop, etage, 

goedkoop 

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

2 appartementen 

sociale huur 

huurhuis, 

sociale huur 

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

Totale 

verkeersgeneratie 

weekdagetmaal 

          49 

Totale 

verkeersgeneratie 

werkdagetmaal 

          54,39 

 

Conclusie 

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

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

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

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

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

motorvoertuigen in de spitsperiode is een zeer beperkte toename voor een gebiedsontsluitingsweg. Daar komt 
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bij dat de Van der Valk Boumanweg een éénrichtingsweg is waardoor de kans op wachtrijvorming voor het 

afslaande verkeer nihil is. 

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

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

Het aspect verkeer vormt daarom geen belemmering voor de ontwikkeling. 

 

4.4.2 Parkeren 

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

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

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

bestemming. Op basis van deze parkeernormen wordt parkeerbeleid veelal vormgegeven. 

 

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

publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren, van parkeerkencijfers naar parkeernormen' richtlijnen voor 

parkeernormen. In de richtlijnen wordt onderscheid gemaakt op basis van de functie van de ontwikkeling 

(wonen, bedrijf, etc.) en op basis van de locatiekenmerken. Zodoende kan bij ruimtelijke ontwikkelingen voor 

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

Voorts voorziet de publicatie in minimale voorwaarden voor parkeervoorzieningen.  

 

Planspecifiek 

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

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

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

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

goedkoop'. 

 

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

 

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

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

 

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

parkeernorm als volgt: 

 

Parkeernormen Aantal Parkeernorm Parkeerbehoefte 

woning goedkoop 10 1,4 14 

  

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

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

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

parkeerplaatsen op basis van de bovenstaande parkeernorm.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit het aspect parkeren.  

4.5 Ecologie 

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

onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. Ter bescherming van de 

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

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

drieledig: 

• bescherming van de biodiversiteit in Nederland;  
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• decentralisatie van verantwoordelijkheden;  

• vereenvoudiging van regels.  

Gebiedsbescherming 

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

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

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

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

beperken.  

 

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

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

natuurgebieden in Nederland en omvatten bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische 

verbindingszones. Het NNN draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse 

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

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

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

• verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden;  

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

haalbaar is. 

Soortenbescherming 

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

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

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

verdeelt de Wet natuurbescherming beschermde soorten in twee groepen:  

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

• andere soorten, bijvoorbeeld uit de Rode Lijst.  

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

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

 

Planspecifiek 

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

fauna (zie bijlage) uitgevoerd. 

 

Gebiedsbescherming 

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

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

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

sprake. 

 

Soortbescherming  

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

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

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

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

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

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

 

Uitvoerbaarheid  

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

natuurwaarden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de 
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(mogelijke) aanwezigheid van foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Voor deze soorten dienen 

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

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

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

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

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

beoogde bestemmingsplanwijziging (vrijstellingsbesluit). 

 

Conclusie 

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

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

4.6 Archeologie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Planspecifiek  

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

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

zijn. Transect in maart 2019 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd voor de gronden in het plangebied.  

  

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. 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. 

  

Bureauonderzoek  

Op basis van het bureauonderzoek is een hoge verwachting opgesteld voor de periode IJzertijd – Late 

Middeleeuwen. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het plangebied op de oevers van de Oude Rijn. 

Deze rivier is actief geworden in de IJzertijd en de oevers ervan vormde vanaf dat moment een gunstige locatie 

voor bewoning. In de omgeving van het plangebied zijn voornamelijk bewoningsresten uit de Romeinse tijd en 

Middeleeuwen bekend. Ten westen van het plangebied is een Romeinse nederzetting bekend en er zijn nog 

enkele losse vondsten in de omgeving gedaan. Uit de Middeleeuwen zijn ten noorden van het plangebied twee 

versterkte huizen bekend en ten zuidwesten een grafveld. De aanwezigheid van deze complexen geeft aan dat 

er intensieve bewoning en landgebruik plaatsvond in de omgeving van het plangebied en dat dergelijke resten 

ook binnen het plangebied te verwachten zijn. Op een historische kaart uit de 16e eeuw zijn ter hoogte van het 

plangebied ook enkele gebouwen aangegeven, waarvan niet kan worden uitgesloten dat resten hiervan zich 

binnen het plangebied bevinden. De verwachting op archeologische resten uit de Nieuwe tijd (vanaf de 17e 

eeuw) is echter laag. Op basis van historisch kaartmateriaal vanaf die tijd kon geen bebouwing in het 

plangebied meer worden vastgesteld en is het plangebied in gebruik geweest als warmoezerijgrond. 

 

Veldonderzoek 

Op basis van het veldonderzoek is vastgesteld dat in het plangebied oeverafzettingen van de Oude Rijn 

aanwezig zijn op geulbeddingafzettingen. Deze zijn waarschijnlijk in de periode IJzertijd-Middeleeuwen gevormd. 
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De top van de oeverafzettingen in het plangebied is archeologisch relevant. In de top ervan is namelijk een 

vegetatieniveau dan wel een cultuurlaag aanwezig op een diepte van 150 cm -Mv waarin zich archeologische 

indicatoren bevinden (circa - 0,5 m NAP). Deze bestaan uit houtskool, fosfaat, bot en een fragment aardewerk. 

Het aardewerk is hierbij handgevormd en wijst waarschijnlijk op middeleeuwse activiteit in het gebied. De kans 

is hiermee groot dat er grondsporen aanwezig zijn die aan de vondsten te relateren zijn. Zodoende blijft de 

verwachting op resten uit de periode IJzertijd-Middeleeuwen, zoals in het bureauonderzoek is opgesteld, hoog. 

Ook resten uit het begin van de Nieuwe tijd zijn niet uit te sluiten getuige de waarneming van bebouwing op een 

kaart uit de 16e eeuw. Daarna is de verwachting laag, aangezien vanaf de 17e eeuw geen bebouwing in het 

plangebied is gekarteerd. 

 

Advies 

De hoge verwachting leidt ertoe dat in het plangebied vanaf een diepte van 50 cm –Mv met de aanwezigheid 

van archeologische resten rekening gehouden moet worden. In het kader van een vergunningsverlening 

betekent dit dat aanvullende onderzoeksinspanning benodigd is om deze verwachting te toetsen (het 

vaststellen of en in hoeverre in het plangebied sprake is van een behoudenswaardige vindplaats (IVO, 

karterende/waarderende fase)). Dit onderzoek kan het beste plaatsvinden met behulp van proefsleuven (IVO-P) 

op de plek of plekken waar in het kader van de planvorming graafwerkzaamheden zijn gepland. Na afloop van 

dit onderzoek kan worden vastgesteld 

of er in het plangebied sprake is van een waardevolle vindplaats of niet. Ook kan worden bepaald of er 

aanvullend onderzoek nodig is en, zo ja, in welke vorm. Voor een proefsleuvenonderzoek dient, evenals ander 

gravend onderzoek, de werkwijze te worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE), dat door de 

gemeente Leiderdorp dient te worden beoordeeld en goedgekeurd.  

 

Conclusie 

De noodzaak van een gravend (vervolg)onderzoek wordt mede bepaald door de aard en diepte van de geplande 

ingrepen in relatie tot de diepteligging van de archeologische niveaus. In het voorgenomen plan wordt de 

bodem dieper dan 50 cm –Mv verstoord, waarmee een proefsleuvenonderzoek in beginsel vereist is. In overleg 

met de gemeente als bevoegd gezag kan bepaald worden hoe hieraan invulling gegeven kan worden.  

4.7 Cultuurhistorie 

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

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

belangrijk instrument om cultuurhistorische waarden in een gebied te beschermen. 

 

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

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

moeten houden met cultuurhistorische waarden. 

 

Planspecifiek 

Advies Erfgoed Leiden 

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

navolgend beschreven.  

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

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

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

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

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

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

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

hoofdgebouw. 

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

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

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

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

hiermee de functie als tuin.  
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Monumentenbeleid 

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

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

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

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

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

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

blijft dat de zorgvilla ondergeschikt moet zijn aan de woonvilla.  

  

Conclusie 

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

uitvoerbaar is vanuit het aspect cultuurhistorie. 
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5 Economische uitvoerbaarheid 

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

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

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

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

plan. 

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

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

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

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

anderszins verzekerd is;  

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

onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is;  

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

onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 

Planspecifiek 

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

aanvraag omgevingsvergunning zijn dan ook voor rekening van de initiatiefnemer, wat is vastgelegd in een 

anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer. Het project wordt gefinancierd uit 

middelen van de initiatiefnemer.  
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Werknr. 1346         Gemeente Leiderdorp 

          t.a.v. dhr. D. van de Pol 

           

betr. omgevingsaanvraag       

 Van der Valk Boumanweg 236 Leiderdorp    

 

 

 

Veenendaal, 08 oktober 2019.         

 

 

Geachte heer, 

 

Hierbij het verzoek om bij de omgevingsaanvraag de Wabo-activiteit ‘veranderen van een 

gemeentelijk monument’ (Wabo artikel 2.2, eerste lid, onder b) t.a.v. van de verbouwing van de 

bestaande villa toe te voegen.  

 

De beschrijving van de opdrachtgever is als volgt: 

  

Het pand is in 1886 in opdracht van de/een directeur van de/een steenfabriek gebouwd. 

Bij de familie zijn er oude foto's aanwezig waaruit blijkt dat het pand in de loop der tijd steeds een 

stukje mooier is gemaakt.  

Het is mijn inziens ongewenst, om het pand terug te gaan brengen zoals het er in de negentiende 

eeuw er uit heeft gezien. 

Dus wil ik uitgaan van de belevingswaarde van de laatste 50 jaar. 

  

Zowel aan de buitenzijde ,de binnenzijde en bouwfysisch moet het pand volledig worden aan 

gepakt. 

Dat betekent het volgende! 

  

Het uitgangspunt is om de aanbouw/garage en opstallen welke er later bij/aangebouwd zijn te 

verwijderen. 

De muren te repareren ,scheuren te dichten en kozijnen gedeeltelijk te vervangen/vernieuwen. 

De gevels te reinigen en opnieuw te gaan behandelen met een elastische muurverf.  

Hierbij extra aandacht geven aan de bijzondere elementen,zoals het balkon, daklijsten, dakkapellen 

,etc. 

De kozijnen en deuren opnieuw duurzaam schilderen , alsook deze te voorzien van extra isolerend 

dubbel glas. 

De raamdorpels weer in de oude staat te brengen . 

De dakbedekking vervangen door grijze dakleien.  

Hierbij de ondergrond goed inspecteren en de nodige reparaties  verrichten. 

De schoorsteen herstellen en weer in een goede.mooie staat te brengen 
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Zinken goten en regenpijpen nakijken ,schoonmaken en ontdoen van verfresten, indien nodig 

vervangen. 

De binnenzijde van het dakvlak voldoende te isoleren en hierna te voorzien van een dampremmende 

folie en vervolgens af te werken met gipsplaten van voldoende dikte. 

De binnenzijde van de spouwloze (eensteens) gevels te voorzien van behandelde tengels/latten met 

daartussen, hoogwaardige isolatie van voldoende dikte en deze daarna te voorzien van een 

dampremmende folie. 

De binnenzijde van deze wanden vervolgens te voorzien van gipsplaten van voldoende dikte. 

De binnenzijde van de kozijnen opnieuw af te timmeren met sierlijsten. 

De vensterbanken ook opnieuw aanbrengen met sierlijsten zoals het was bedoeld. 

De vloer van de verdieping te inspecteren op kwaliteit en doorbuiging. Deze indien nodig te 

vervangen of aan te passen. 

De convectorput en de houten vloerbalken/planken van de  begane grondvloer  te verwijderen en 

een nieuwe isolerende vloer weer terug plaatse/brengen .  

De begane grondvloer,waar mogelijk te voorzien van een vloerverwarmingssysteem. 

In de overige ruimtes nieuwe radiatoren plaatsen. 

Een mechanisch  ventilatiesysteem met warmteterugwinning aanbrengen. 

Deze te gaan gebruiken om warm tapwater te verkrijgen. 

Een nieuwen elektrische installatie aanbrengen,geschikt voor elektrisch koken. 

Het horizontale gedeelte van het dak, maximaal te voorzien van hoogwaardige zonnepanelen,welke 

ook energie opwekken bij bewolkt weer. 

Deze moeten vanaf de weg niet te zien zijn.  

De gasaansluiting opzeggen en verwijderen. 

De CV ketel vervangen door een luchtwarmtepomp van voldoende capaciteit met een C.O.P. van 

c.a. gemiddeld 5. 

De binnenzijde van het pand verder te renoveren en om te bouwen tot twee wooneenheden. 

Hierbij de waardevolle elementen zo veel mogelijk te sparen of weer terug te brengen. De 

historische belevingswaarde te behouden c.q. te verhogen. 

De terrassen en de stoep van de entree weer in goede staat brengen. 

De nodige begroeiing aan de voorzijde te verwijderen,zodat het pand weer in al zijn glorie 

zichtbaar wordt. 

De tuin rond het pand aanpassen volgens het door ons ingediende tuinplan. 

De kleuren en de toe te passen materialen bespreken en af te stemmen mer de gemeente Leiderdorp. 

  

Als we het zo gaan uitvoeren dan komen we nagenoeg energie-neutraal uit. 

Waarbij het pand gaat voldoen aan de eisen van deze tijd en de eisen zoals door de overheid wordt 

gewenst/is vastgesteld. 

Als ook is het dan duurzaam en verantwoord als gewenst monument gerenoveerd en aangepast . 

  

Met vriendelijke groet. 

 Jan Agterberg 

 

Vertrouwend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij, 

  

Hoogachtend,           

 

Schlingmann Architecten  

 

 

R.J.  Schlingmann 

architect 
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Inbraakwerendheid

Deuren, ramen en kozijnen in de uitwendige scheidingsconstructie van de zorgvilla

moet, overeenkomstig NEN 5096, een weerstandklasse voor inbraakwerendheid

hebben van tenminste 2

Het hoogteverschil tussen de entree van de zorgvilla en het aansluitende terrein mag

maximaal 2 cm zijn

Staalconstructie vlgs. opgave constructeur, hoofddraagconstructie 60 minuten

brandwerend bekleden

Elektrische installatie vlgs. NEN 1010

Installatietekeningen elektra/ ventilatie/ gas en water vlgs. opg. installateur

Ventilatie:

- ventilatiecapaciteit keuken: 21 dm³/s

- ventilatiecapaciteit toilet: 7 dm³/s

- ventilatiecapaciteit badkamer: 14 dm³/s

Ventilatiecapaciteit overige ruimten volgens

ep-berekening / toetsing bouwbesluit

mechanische ventilatie

hemelwaterafvoer

meterkast

h.w.a.

m.v.

m.k.

gevel

kozijnen
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deuren

dak
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overstek / goten

waterslagen
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houten delen

d.r. meranti

d.r. meranti

merbau

gebakken pannen

zink

red cedar

hardsteen

rood-bruin genuanceerd

zwart

wit       

wit       

wit       

antraciet

zinkkleur

wit       

blauwgrijs

M A T E R I A L E N  &  K L E U R E N

b.k. afgew. vloer

Peil = 0

6.500 +

b.k. afgew. vloer /

b.k. goot

3.000 +

b.k. dakrand

Thermische schil:

Thermische schil conform berekening energieprestatie (EPW)

Electrische rookmelder:

-Voldoen aan NEN 2555;

-Zijn voorzien van een goedkeuringsvignet van het Keuringsinstituut

Consumentenproducten;

1. zijn aangesloten op het distributienet van elektriciteit die tenminste voldoen aan

artikel 5.1.2 van de Model-aansluitvoorwaarden voor elektrische energie van de

Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland;

2. zijn rechtstreeks aangesloten op het elektriciteitsnet. Tussen de groepsschakelaar

en de rookmelders bevinden zich geen schakelaars;

3. beschikken over een ingebouwde accu als secundaire energievoorziening;

4. worden aan elkaar gekoppeld;

5. worden niet aangesloten op een aparte eindgroep.

Wand- en vloerafwerking:

Wanden en vloeren van natte ruimten voorzien van waterkering d.m.v. tegels,

wanden tot min. 2100mm hoogte

RM
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1346/3

6716 AH  Ede

Bouwaanvraag - gevels, plattegronden (zorgvilla)

Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete'

aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp

AGT Vastgoed B.V.
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6716 AH  Ede

Bouwaanvraag - principedetails (zorgvilla)
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PRINCIPEDETAIL 1

454
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maat vlgs. opg. constr.

5

2
0

i.h.w. gestorte betonwand,

dikte 454mm

drukvaste PS isolatie,

Rc-waarde vlgs. EP-berekening

filmlaag 5mm

3.000-

funderingsdetail t.p.v. souterrain

vloeropbouw:

- cementdekvloer 80mm +

  geluiddempende isolatie 20mm

  t.b.v. vloerverwarming

- dampremmende folie

- i.h.w. gestorte betonvloer,

  dikte vlgs. opg. constr.

- drukvaste PS isolatie,

  Rc-waarde vlgs. EP-berekening

8
0

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



PRINCIPEDETAIL 2 + 3 + 4

kozijnaansluitingen t.p.v. koekoek

67x114

6
7

x
1

1
4

4
5
4

7
0

10

dikte vlgs. opg. constr.

5

d.r. meranti

natuursteen vensterbank,

soort nader te bepalen

drukvaste PS isolatie,

Rc-waarde vlgs. EP-berekening

70

d.r. meranti

67x114

open stootvoeg 1/m1

400-

5 214 140 100

DPC folie

P = 0

d
i
k
t
e
 
v
l
g
s
.
 
o
p
g
.
 
c
o
n
s
t
r
.

8
0

2
0

verzinkt stalen hoeklijn

vlgs. opg. constr. + poedercoaten,

kleur afhankelijk van metselwerk

1400-

koekoek voorzien van vloerput

t.b.v. afvoer regenwater

loodlat + lood NHL 18

i.h.w. gestorte betonwand,

dikte 454mm

d
i
k
t
e
 
v
l
g
s
.
 
o
p
g
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c
o
n
s
t
r
.

regelwerk + isolatie,

Rc-waarde vlgs.

EP-berekening

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



PRINCIPEDETAIL 5

aansluiting souterrain / begane grondvloer t.p.v. houten delen

d
i
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e
 
v
l
g
s
.
 
o
p
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c
o
n
s
t
r
.

5 454

8
0

i.h.w. gestorte betonwand,

dikte 454mm

DPC folie

5

P = 0

peilmaat afhankelijk

van terreinhoogte!

drukvaste PS isolatie,

Rc-waarde vlgs. EP-berekening

100214

454

140

wandopbouw:

- fijnbezaagde houten delen 25x225mm

- dampdoorlatende folie

- regelwerk

- steenwol isolatie, Rc-waarde

  vlgs. EP-berekening

- kalkzandsteen 214mm

- filmlaag 5mm

vloeropbouw:

- cementdekvloer 80mm +

  geluiddempende isolatie 20mm

  t.b.v. vloerverwarming

- dampremmende folie

- breedplaatvloer,

  dikte vlgs. opg. constr.

2
0

55

m.v.

foamglas Perinsul

open stootvoeg 1/m1
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isolatie, Rc-waarde

vlgs. EP-berekening

houten gevel bestaande uit:

regelwerk: - verduurzaamd vuren / geimpregneerd / brandvertragend /

  brandklasse B-s2,d0 vlgs. EN13501

geveldelen: - red cedar / geimpregneerd / brandvertragend / 

  brandklasse B-s2,d0 vlgs. EN13501

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



PRINCIPEDETAIL 6

aansluiting souterrain / begane grondvloer t.p.v. metselwerk

d
i
k
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e
 
v
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s
.
 
o
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.
 
c
o
n
s
t
r
.

5 454

8
0

i.h.w. gestorte betonwand,

dikte 454mm

foamglas Perinsul

5

P = 0

drukvaste PS isolatie,

Rc-waarde vlgs. EP-berekening

100214

454

140

wandopbouw:

- baksteen 100mm

- spouw

- isolatie, Rc-waarde

  vlgs. EP-berekening

- kalkzandsteen 214mm

- filmlaag 5mm

m.v.

open stootvoeg 1/m1

vloeropbouw:

- cementdekvloer 80mm +

  geluiddempende isolatie 20mm

  t.b.v. vloerverwarming

- dampremmende folie

- breedplaatvloer,

  dikte vlgs. opg. constr.

2
0

open stootvoeg 1/m1

DPC folie

peilmaat afhankelijk

van terreinhoogte!
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PRINCIPEDETAIL 7 + 8 + 9

kozijnaansluitingen t.p.v. houten delen

watervast multiplex 12mm

d.r. meranti

DPC folie

100 140

454

125

67x114

214

5

5

67x114

d.r. meranti

4
5
4

7
0

5

6
7
x
1

1
4

DPC folie

10

3.800+ /

500+

natuursteen vensterbank,

soort nader te bepalen

natuursteen vensterbank,

soort nader te bepalen

5.400+ /

2.100+

staltonlatei

vlgs. opg. constr.

ventilatierooster DucoTop 50 ZR

of houten vulstuk

wandopbouw:

- fijnbezaagde houten delen 25x225mm

- dampdoorlatende folie

- regelwerk

- steenwol isolatie, Rc-waarde

  vlgs. EP-berekening

- kalkzandsteen 214mm

- filmlaag 5mm

5
5

aluminium waterslag,

kleur afhankelijk van houten delen

aluminium waterslag,

kleur afhankelijk van houten delen

ventilatie

55

55

houten gevel bestaande uit:

regelwerk: - verduurzaamd vuren / geimpregneerd / brandvertragend /

  brandklasse B-s2,d0 vlgs. EN13501

geveldelen: - red cedar / geimpregneerd / brandvertragend / 

  brandklasse B-s2,d0 vlgs. EN13501

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



PRINCIPEDETAIL 10 + 11 + 12

kozijnaansluitingen t.p.v. metselwerk

d.r. meranti

DPC folie

100 140

454

70

wandopbouw:

- baksteen 100mm

- spouw

- isolatie, Rc-waarde

  vlgs. EP-berekening

- kalkzandsteen 214mm

- filmlaag 5mm

67x114

DPC folie

214

5

5

67x114

d.r. meranti

4
5
4

7
0

5

6
7
x
1

1
4

DPC folie

10

3.800+ /

500+

natuursteen vensterbank,

soort nader te bepalen

natuursteen vensterbank,

soort nader te bepalen

5.400+

raamdorpel

Belgisch hardsteen

verzinkt stalen hoeklijn

vlgs. opg. constr. + poedercoaten,

kleur afhankelijk van metselwerk

staltonlatei

vlgs. opg. constr.

open stootvoeg 1/m1

ventilatierooster DucoTop 50 ZR

of houten vulstuk

raamdorpel

Belgisch hardsteen

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



PRINCIPEDETAIL 13

gootdetail t.p.v. houten delen

detaillering afhankelijk van

leverancier prefab dakelement

houten regel

red cedar regel

0.8mm titaanzink

red cedar 28x270mm

houten klossen

vlgs. opg. constr.

regelwerk 22x44mm,

h.o.h. 300mm + watervast

multiplex 12mm

100 140

454600

3.000+

ventilatie

214 5

muurplaat

vlgs. opg. constr.

d
i
k
t
e
 
v
l
g
s
.
 
o
p
g
.
 
c
o
n
s
t
r
.

8
0

vloeropbouw:

- cementdekvloer 80mm +

  geluiddempende isolatie 20mm

  t.b.v. vloerverwarming

- dampremmende folie

- breedplaatvloer,

  dikte vlgs. opg. constr.

2
0

6

0

°

dakopbouw:

- dakpannen

- panlatten 22x44mm

- dampdoorlatende folie

  t.p.v. dakkapel

- tengels 20x30mm

- prefab dakelement,

  Rc-waarde vlgs. EP-berekening

onderpan profiel /

vogelschroot

regelwerk + isolatie,

Rc-waarde vlgs. EP-berekening

wandopbouw:

- fijnbezaagde houten delen

  25x225mm

- dampdoorlatende folie

- regelwerk

- steenwol isolatie, Rc-waarde

  vlgs. EP-berekening

- kalkzandsteen 214mm

- filmlaag 5mm

55

regelwerk 22x44mm,

h.o.h. 300mm

houten gevel bestaande uit:

regelwerk: - verduurzaamd vuren / geimpregneerd / brandvertragend /

  brandklasse B-s2,d0 vlgs. EN13501

geveldelen: - red cedar / geimpregneerd / brandvertragend / 

  brandklasse B-s2,d0 vlgs. EN13501

gipskartonplaat 12,5mm

ruwe delen 25x100mm

+ ventilatiesleuven

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020
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PRINCIPEDETAIL 14

gootdetail t.p.v. metselwerk

detaillering afhankelijk van

leverancier prefab dakelement

houten regel

red cedar regel

0.8mm titaanzink

red cedar 28x270mm

houten klossen

vlgs. opg. constr.

regelwerk 22x44mm,

h.o.h. 300mm + watervast

multiplex 12mm

100 140

454600

3.000+

ventilatie

open stootvoeg 1/m1

214 5

wandopbouw:

- baksteen 100mm

- spouw

- isolatie, Rc-waarde

  vlgs. EP-berekening

- kalkzandsteen 214mm

- filmlaag 5mm

d
i
k
t
e
 
v
l
g
s
.
 
o
p
g
.
 
c
o
n
s
t
r
.

8
0

vloeropbouw:

- cementdekvloer 80mm +

  geluiddempende isolatie 20mm

  t.b.v. vloerverwarming

- dampremmende folie

- breedplaatvloer,

  dikte vlgs. opg. constr.

2
0

6

0

°

dakopbouw:

- dakpannen

- panlatten 22x44mm

- dampdoorlatende folie

  t.p.v. dakkapel

- tengels 20x30mm

- prefab dakelement,

  Rc-waarde vlgs. EP-berekening

onderpan profiel /

vogelschroot

muurplaat

vlgs. opg. constr.

regelwerk + isolatie,

Rc-waarde vlgs. EP-berekening

regelwerk 22x44mm,

h.o.h. 300mm

gipskartonplaat 12,5mm

ruwe delen 25x100mm

+ ventilatiesleuven

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020
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PRINCIPEDETAIL 15

detaillering afhankelijk van

leverancier prefab dakelement

onderaansluiting dakkapel

d.r. meranti

loodlat + lood NHL 18

natuursteen vensterbank,

soort nader te bepalen

67x114

3.800+

70
114

dakopbouw:

- dakpannen

- panlatten 22x44mm

- dampdoorlatende folie

  t.p.v. dakkapel

- tengels 20x30mm

- prefab dakelement,

  Rc-waarde vlgs. EP-berekening

watervast multiplex 12mm

regelwerk + isolatie,

Rc-waarde vlgs. EP-berekening

6

0

°

gipskartonplaat 12,5mm

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



PRINCIPEDETAIL 16

zijaansluiting dakkapel

ruwe delen 25x100mm

+ ventilatiesleuven

gipskartonplaat 12,5mm

dampremmende folie

stijlen 59x146mm

isolatie, Rc-waarde

vlgs. EP-berekening

dampdoorlatende folie

regelwerk 28x46mm

verduurzaamd

67x114

ruwe delen 25x100mm

+ ventilatiesleuven

90x114

d.r. meranti

natuursteen vensterbank,

soort nader te bepalen

7
0

230

0.8mm titaanzink

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020
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PRINCIPEDETAIL 17 + 18

detaillering afhankelijk van

leverancier prefab dakelement

d.r. meranti

dampremmende laag

bitumineuze dakbedekking

70

uitvullen

114

afschotisolatie, Rc-waarde

vlgs. EP-berekening

houten balklaag

vlgs. opg. constr.

regelwerk 22x44mm,

h.o.h. 300mm

gipskartonplaat 12,5mm

underlayment 19mm

bovenaansluiting dakkapel

2
3
0

ruwe delen 25x100mm

+ ventilatiesleuven

5.400+

1
4
0

0.8mm titaanzink

ventilatierooster DucoTop 50 ZR

of houten vulstuk

67x114

afschot 16mm/m¹

6

0

°

dakopbouw:

- dakpannen

- panlatten 22x44mm

- dampdoorlatende folie

  t.p.v. dakkapel

- tengels 20x30mm

- prefab dakelement,

  Rc-waarde vlgs. EP-berekening

onderpan profiel /

vogelschroot

regelwerk 22x44mm,

h.o.h. 300mm

+ gipskartonplaat 9,5mm

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



PRINCIPEDETAIL 19dakranddetail

noodoverlopen vlgs.

opgave constructeur

afschot 16mm/m¹

6.500+

1
4
0

dampremmende laag

bitumineuze dakbedekking

afschotisolatie, Rc-waarde

vlgs. EP-berekening

kanaalplaatvloer,

dikte vlgs. opg. constr.

dakopbouw:

- dakpannen

- panlatten 22x44mm

- dampdoorlatende folie

  t.p.v. dakkapel

- tengels 20x30mm

- prefab dakelement,

  Rc-waarde vlgs. EP-berekening

detaillering afhankelijk van

leverancier prefab dakelement

hoogste punt isolatie

d
i
k
t
e
 
v
l
g
s
.
 
o
p
g
.
 
c
o
n
s
t
r
.

watervast multiplex 18mm

6

0

°

regelwerk 22x44mm, h.o.h. 300mm

+ gipskartonplaat 9,5mm

m
i
n
.
 
1
0
0
m

m
 
o
p
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Ter visie 

van

t/m
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PRINCIPEDETAIL 20dakranddetail

noodoverlopen vlgs.

opgave constructeur

houten balklaag

vlgs. opg. constr.

regelwerk 22x44mm,

h.o.h. 300mm

gipskartonplaat 12,5mm

underlayment 19mm

detaillering afhankelijk van

leverancier prefab dakelement

afschot 16mm/m¹

6.500+

1
4
0

dampremmende laag

bitumineuze dakbedekking

afschotisolatie, Rc-waarde

vlgs. EP-berekening

dakopbouw:

- dakpannen

- panlatten 22x44mm

- dampdoorlatende folie

  t.p.v. dakkapel

- tengels 20x30mm

- prefab dakelement,

  Rc-waarde vlgs. EP-berekening

hoogste punt isolatie
watervast multiplex 18mm

6

0

°

regelwerk 22x44mm, h.o.h. 300mm

+ gipskartonplaat 9,5mm

m
i
n
.
 
1
0
0
m

m
 
o
p

 
h
o
o
g
s
t
e
 
p
u
n
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i
s
o
l
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uitvullen

stalen ligger

vlgs. opg. constr.

Ter visie 

van

t/m
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PRINCIPEDETAIL 21

loodlat + lood NHL 18

watervast multiplex 12mm

regelwerk + isolatie,

Rc-waarde vlgs. EP-berekening

gootdetail t.p.v. kozijn

detaillering afhankelijk van

leverancier geïsoleerd dakelement

houten regel

red cedar regel

0.8mm titaanzink

red cedar 28x270mm

houten klossen

vlgs. opg. constr.

regelwerk 22x44mm,

h.o.h. 300mm + watervast

multiplex 12mm

100 140

454600

3.000+

ventilatie

214 5

d
i
k
t
e
 
v
l
g
s
.
 
o
p
g
.
 
c
o
n
s
t
r
.

8
0

vloeropbouw:

- cementdekvloer 80mm +

  geluiddempende isolatie 20mm

  t.b.v. vloerverwarming

- dampremmende folie

- breedplaatvloer,

  dikte vlgs. opg. constr.

2
0

wandopbouw:

- fijnbezaagde houten delen

  25x225mm

- dampdoorlatende folie

- regelwerk

- steenwol isolatie, Rc-waarde

  vlgs. EP-berekening

- kalkzandsteen 214mm

- filmlaag 5mm

55

67x139

d.r. meranti

114

houten gevel bestaande uit:

regelwerk: - verduurzaamd vuren / geimpregneerd / brandvertragend /

  brandklasse B-s2,d0 vlgs. EN13501

geveldelen: - red cedar / geimpregneerd / brandvertragend / 

  brandklasse B-s2,d0 vlgs. EN13501

ruwe delen 25x100mm

+ ventilatiesleuven

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



PRINCIPEDETAIL 22

dampremmende laag

bitumineuze dakbedekking

afschotisolatie, Rc-waarde

vlgs. EP-berekening

kanaalplaatvloer,

dikte vlgs. opg. constr.

opstand dakrand min. 100mm

op hoogste punt isolatie

d
i
k
t
e
 
v
l
g
s
.
 
o
p
g
.
 
c
o
n
s
t
r
.

noodoverlopen vlgs.

opgave constructeur

detaillering t.p.v. woningscheidende wand

300 55

6.500+

filmlaag 5mm

kalkzandsteen 300mm

60

60

aanstorten

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Bouwbesluiteisen: vloerafscheiding trap + vide

- Een vloer moet, ter voorkoming van het van die vloer kunnen vallen,

  bij de randen zijn voorzien van een afscheiding waarvan de hoogte,

  gemeten vanaf de vloer, tenminste 1 meter is.

- Tussen een vloer en de afscheiding, mag, horizontaal gemeten,

  geen opening aanwezig zijn die breder is dan 5 cm.

- Openingen in de afscheiding, mogen niet breder zijn dan 10 cm,

  tenzij die openingen zich bevinden op een hoogte van 70 cm boven de vloer

- In de afscheiding, mogen zich, ter voorkoming van het overklauteren,

  geen opstapmogelijkheden bevinden tussen 20 en 70 cm boven de vloer

multiplex 12mm

grondregel 56x96mm

spijlen 40x40mm

h.o.h. 100mm

1.000+ v. vloer

verdiepingshoogte

b.k. afgew. vloer

b.k. afgew. vloer

v
a
l
b
e
v
e
i
l
i
g
i
n
g
 
=

 
m

i
n
.
 
1
0
0
0
m

m

0,8 m

2,3 m

4 m

0,22 m

0,188 m

0,05 m

0,23 m

0,3 m

- minimum breedte van de trap:

- minimum vrije hoogte boven de trap:

- maximum hoogte van de trap:

- minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn,

  gemeten loodrecht op de voorkant van de trede

- maximum hoogte van een optrede

- minimum breedte van het tredevlak,

  gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak

- minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn,

  gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak

- minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap

leuninghouder

smetplank 38x150mm

stokleuning Ø 40mm

PRINCIPE DETAILLERING

trappen

8
0

d
i
k
t
e
 
v
l
g
s
.
 
o
p
g
.
 
c
o
n
s
t
r
.

vloeropbouw:

- cementdekvloer 80mm +

  geluiddempende isolatie 20mm

  t.b.v. vloerverwarming

- dampremmende folie

- breedplaatvloer,

  dikte vlgs. opg. constr.

2
0

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



maatvoering leuning:

de bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de

voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte
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1. Benaming ruimten.

-1 Souterrain Functie Aantal personen

Oppervlakte 

(G.O.)

Oppervlakte 

(V.R.) Benaming vlgs. Bouwbesluit

-1/1 Gang gemeenschappelijk 24,70 m² verkeersruimte

-1/2 Hal gemeenschappelijk 2,90 m² verkeersruimte

-1/3 Toilet gemeenschappelijk 1,70 m² toiletruimte

-1/4 Logeerkamer woonfunctie 2 37,40 m² 12,90 m² verblijfsruimte

-1/5 Badkamer logiesfunctie 5,30 m² 5,30 m² badruimte

-1/6 Hobbyruimte bijeenkomstfunctie 6 30,20 m² 30,20 m² verblijfsruimte

-1/7 Ontmoetingsruimte bijeenkomstfunctie 6 54,00 m² 54,00 m² verblijfsruimte

-1/8 Technische ruimte gemeenschappelijk 5,40 m² technisch; stookruimte

-1/9 Gang tbv bergingen overige gebruiksfunctie 31,50 m² verkeersruimte

-1/10 Berging 1 overige gebruiksfunctie 2 7,00 m² 7,00 m² verblijfsruimte

-1/11 Berging 2 overige gebruiksfunctie 2 7,00 m² 7,00 m² verblijfsruimte

-1/12 Berging 3 overige gebruiksfunctie 2 7,00 m² 7,00 m² verblijfsruimte

-1/13 Berging 4 overige gebruiksfunctie 2 7,00 m² 7,00 m² verblijfsruimte

-1/14 Berging 5 overige gebruiksfunctie 2 7,00 m² 7,00 m² verblijfsruimte

-1/15 Berging 6 overige gebruiksfunctie 2 7,00 m² 7,00 m² verblijfsruimte

-1/16 Berging 7 overige gebruiksfunctie 2 7,00 m² 7,00 m² verblijfsruimte

-1/17 Berging 8 overige gebruiksfunctie 2 7,00 m² 7,00 m² verblijfsruimte

-1/18 Berging 9 overige gebruiksfunctie 2 7,00 m² 7,00 m² verblijfsruimte

-1/19 Berging 10 overige gebruiksfunctie 2 7,00 m² 7,00 m² verblijfsruimte

0 Begane grond Functie Aantal personen

Oppervlakte 

(G.O.)

Oppervlakte 

(V.R.) Benaming vlgs. Bouwbesluit

0/1 Gang gemeenschappelijk 14,60 m² verkeersruimte

0/2 Meterkast gemeenschappelijk 0,40 m² technisch; meterruimte

0/3 Appartement 1 woonfunctie 55,50 m² 42,60 m² verblijfsruimte

0/4 Appartement 2 woonfunctie 55,50 m² 35,80 m² verblijfsruimte

0/5 Appartement 3 woonfunctie 81,40 m² 68,90 m² verblijfsruimte

0/6 Appartement 4 woonfunctie 54,80 m² 41,80 m² verblijfsruimte

1 1e Verdieping Functie Aantal personen

Oppervlakte 

(G.O.)

Oppervlakte 

(V.R.) Benaming vlgs. Bouwbesluit

1/1 Gang gemeenschappelijk 31,80 m²

1/2 Appartement 5 woonfunctie 51,80 m² 29,60 m² verblijfsruimte

1/3 Appartement 6 woonfunctie 51,80 m² 32,20 m² verblijfsruimte

1/4 Appartement 7 woonfunctie 78,70 m² 58,20 m² verblijfsruimte

1/5 Appartement 8 woonfunctie 50,30 m² 27,80 m² verblijfsruimte
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2 Berekening Verblijfsgebied
Verblijfsgebied Gebruiksoppervlakte

overige gebruiksfunctie

Souterrain 70,00 m² 101,50 m²

Begane grond 0,00 m² 0,00 m²

1e Verdieping 0,00 m² + 0,00 m² +

Totaal 70,00 m2 101,50 m2

woonfunctie

Souterrain 12,90 m² 37,40 m²

Begane grond 189,10 m² 247,20 m²

1e Verdieping 147,80 m² + 232,60 m² +

Totaal 349,80 m2 517,20 m2

bijeenkomstfunctie

Souterrain 84,20 m² 84,20 m²

Begane grond 0,00 m² 0,00 m²

1e Verdieping 0,00 m² + 0,00 m² +

Totaal 84,20 m2 84,20 m2

logiesfunctie

Souterrain 5,30 m² 5,30 m²

Begane grond 0,00 m² 0,00 m²

1e Verdieping 0,00 m² + 0,00 m² +

Totaal 5,30 m2 5,30 m2

De hieronder genoemde functies maken gebruik van gemeenschappelijke verkeersruimten, 

technische ruimte, en bad-/ toiletruimten verdeling evenredig conform NEN 2580 en 

praktijkboek bouwbesluit 2003

G.O. Totaal

overige gebruiksfunctie 101,50 m² 14,33%

woonfunctie 517,20 m² 73,03%

bijeenkomstfunctie 84,20 m² 11,89%

logiesfunctie 5,30 m² 0,75%

gemeenschappelijk:

Gang 24,70 m²

Hal 2,90 m²

Toilet 1,70 m²

Technische ruimte 5,40 m²

Gang 14,60 m²

Meterkast 0,40 m²

Gang 31,80 m² +

Totaal 81,50 m²

evenredig deel overige gebruiksfunctie 81,5 x 0,1433 11,68 m²

evenredig deel woonfunctie 81,5 x 0,7303 59,52 m²

evenredig deel bijeenkomstfunctie 81,5 x 0,1189 9,69 m²

evenredig deel logiesfunctie 81,5 x 0,0075 0,61 m²

overige gebruiksfunctie

Gebruiksoppervlakte: (totale oppervlakte minus constructieve wanden)

overige gebruiksfunctie 101,50 m²

gemeenschappelijk 11,68 m²

Totaal 113,18 m²

Verblijfsgebied:

Totaal 70,00 m²

Het verblijfsgebied is: 70/113,18 = 61,85% van het GO 

>55%, dus voldoet

woonfunctie

Gebruiksoppervlakte: (totale oppervlakte minus constructieve wanden)

woonfunctie 517,20 m²

gemeenschappelijk 59,52 m²

Totaal 576,72 m²

Verblijfsgebied:

Totaal 349,80 m²

Het verblijfsgebied is: 349,8/576,72 = 60,65% van het GO 

>55%, dus voldoet

bijeenkomstfunctie

Gebruiksoppervlakte: (totale oppervlakte minus constructieve wanden)

bijeenkomstfunctie 84,20 m²

gemeenschappelijk 9,69 m²

Totaal 93,89 m²

Verblijfsgebied:

Totaal 84,20 m²

Het verblijfsgebied is: 84,2/93,89 = 89,68% van het GO 

>55%, dus voldoet
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logiesfunctie

Gebruiksoppervlakte: (totale oppervlakte minus constructieve wanden)

logiesfunctie 5,30 m²

gemeenschappelijk 0,61 m²

Totaal 5,91 m²

Verblijfsgebied:

Totaal 5,30 m²

Het verblijfsgebied is: 5,3/5,91 = 89,68% van het GO 

>55%, dus voldoet
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3 Berekening Ventilatie
De toevoer van verse lucht en de afvoer van van binnenlucht ter plaatse van een opstelplaats van

het kooktoestel zal tenminste 21 dm³/s zijn. De afvoer zal rechtstreeks naar buiten plaats vinden

De voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht in een toiletruimte

zal tenminste 7 dm³/s zijn en van een badruimte tenminste 14 dm³/s.

Lid 3: Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens 

NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste de in tabel 3.28 aangegeven capaciteit per persoon.

Het derde lid  heeft uitsluitend betrekking op utiliteitsfuncties. Dit lid geeft, gebaseerd op de personenbenadering,

een minimumvoorschrift voor de luchtverversing in een verblijfsgebied en een verblijfsruimte.

Het is de bedoeling dat de aanvrager van een vergunning het aantal personen per gebouw, gebruiksfunctie, -gebied en -ruimte 

opgeeft, daarbij moet worden uitgegaan van het aantal personen waarvoor het verblijfsgebied of de verblijfsruimte bestemd is. 

Mocht het aantal personen wijzigen dient hier de ventilatie op aangepast te worden. 

Hierbij rekeninghouden met de minimale bezetting per ruimte.

Extra ventilatie tbv machines, ect. i.o.m. installateur, alleen minimale eis conform Bouwbesluit berekend.

Functie Eis per persoon

bijeenkomstfunctie 4,0 dm³/s

Souterrain

Toilet -1/3 1,70 m²

eis min 7,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Logeerkamer  -1/4 12,90 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 21dm³/s

capaciteit 12,9 x 0,9=11,61 Dit voldoet niet aan de eis van 21dm³/s, dus minimaal 21dm³/s toepassen

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Badkamer -1/5 5,30 m²

eis min 14,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Hobbyruimte -1/6 30,20 m²

personen 6 personen

eis 4,0 dm³/s/persoon

capaciteit 6 x 4,0= 24,0 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Ontmoetingsruimte -1/7 54,00 m²

personen 10 personen

eis 4,0 dm³/s/persoon

capaciteit 10 x 4,0= 40,0 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Begane grond

Meterkast 0/2 0,40 m²

eis min 2,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
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4 Berekening Daglichttoetreding
Voor onderbouwing, zie plattegronden en geveltekeningen.

De lichtdoorlaat wordt berekend vanaf 600mm + peil.

Souterrain

Logeerkamer  -1/4 12,90 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 1,29 m²

Merk A 2 stuks

Ad 1,22

Cb 0,53

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 2 stuks x 1,22 x 0,53 x 1 1,29 m²

Totaal 1,29 m²

Oppervlak voor dit verblijfsgebied: 1,29 m²

Totale verblijfsgebied is 12,9m², hiervoor geldt een minimale eis van 1,29m².

Het aanwezige totaal voldoet dus aan de eisen.

Huibers bouwkundig ontwerp en advies                          6 van 7 19-005-1346 - zorgvilla - 07-10-2019

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



5 Berekening Spuicapaciteit
Voor onderbouwing, zie geveltekeningen.

capaciteit voor een verblijfsgebied = 6 dm³/s

luchtsnelheid = 0,4 m/s bij openingen in 2 gevels

luchtsnelheid = 0,1 m/s bij openingen in 1 gevels

Souterrain

Logeerkamer  -1/4 Nettospui : (12,9m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 0,77 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam merk A

Dus voldoet
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Project : 

Bouwadres : Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Opdrachtgever : AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

Inhoud : 1. Benamingen Ruimten

2. Berekening Verblijfsgebied

3. Berekening Ventilatie

4. Berekening Daglichttoetreding

5. Berekening Spuicapaciteit

Datum : 24-4-2019

TOETSING BOUWBESLUIT APPARTEMENT 1

Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan 

Huibers bureau voor architectuur | Bonegraafseweg 6b, 6669 MH Dodewaard, 0488-443886, info@bureauhuibers.nl, www. bureauhuibers.nl

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Toetsing bouwbesluit 

project: Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp

bouwadres: Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Intern project nr.: 19-005-1346 - app 1

opdrachtgever: AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

behandeld door: J. Willemsen

datum: 24-4-2019

gew.:

bijhorende tekeningen: Bouwaanvraag van Schlingmann Architecten b.v. te Veenendaal, werknummer 1346/3 - dd024-04-2019
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1. Benaming ruimten.

0 Begane grond Functie Aantal personen

Oppervlakte 

(G.O.)

Oppervlakte 

(V.R.) Benaming vlgs. Bouwbesluit

0/1 Woonkamer/keuken woonfunctie 28,80 m² 28,80 m² verblijfsruimte

0/2 Slaapkamer woonfunctie 13,80 m² 13,80 m² verblijfsruimte

0/3 Hal woonfunctie 7,80 m² verkeersruimte

0/4 Meterkast woonfunctie 0,30 m² technisch; meterruimte

0/5 Badkamer woonfunctie 4,80 m² badruimte
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2 Berekening Verblijfsgebied
Verblijfsgebied Gebruiksoppervlakte

woonfunctie

Begane grond 42,60 m² + 55,50 m² +

Totaal 42,60 m2 55,50 m2

De hieronder genoemde functies maken gebruik van gemeenschappelijke verkeersruimten, 

technische ruimte, en bad-/ toiletruimten verdeling evenredig conform NEN 2580 en 

praktijkboek bouwbesluit 2003

G.O. Totaal

woonfunctie 55,50 m² 100,00%

gemeenschappelijk: +

Totaal 0,00 m²

evenredig deel woonfunctie 0 x 1 0,00 m²

woonfunctie

Gebruiksoppervlakte: (totale oppervlakte minus constructieve wanden)

woonfunctie 55,50 m²

gemeenschappelijk 0,00 m²

Totaal 55,50 m²

Verblijfsgebied:

Totaal 42,60 m²

Het verblijfsgebied is: 42,6/55,5 = 76,76% van het GO 

>55%, dus voldoet
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3 Berekening Ventilatie
De toevoer van verse lucht en de afvoer van van binnenlucht ter plaatse van een opstelplaats van

het kooktoestel zal tenminste 21 dm³/s zijn. De afvoer zal rechtstreeks naar buiten plaats vinden

De voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht in een toiletruimte

zal tenminste 7 dm³/s zijn en van een badruimte tenminste 14 dm³/s.

Begane grond

Woonkamer/keuken 0/1 28,80 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 21dm³/s

capaciteit 28,8 x 0,9=25,92 Dit voldoet aan de eis van 21dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Slaapkamer 0/2 13,80 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 7dm³/s

capaciteit 13,8 x 0,9=12,42 Dit voldoet aan de eis van 7dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Meterkast 0/4 0,30 m²

eis min 2,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer

Badkamer 0/5 4,80 m²

eis min 14,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
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4 Berekening Daglichttoetreding
Voor onderbouwing, zie plattegronden en geveltekeningen.

De lichtdoorlaat wordt berekend vanaf 600mm + peil.

Begane grond

Woonkamer/keuken 0/1 28,80 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 2,88 m²

Merk deuren bg 1 stuks

Ad 1,78

Cb 0,77

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1,78 x 0,77 x 1 1,37 m²

Merk raam bg 1 1 stuks

Ad 2,11

Cb 0,77

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,11 x 0,77 x 1 1,62 m²

Merk raam bg 2 1 stuks

Ad 2,61

Cb 0,79

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,61 x 0,79 x 1 2,06 m²

Merk raam bg 3 1 stuks

Ad 0,72

Cb 0,79

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 0,72 x 0,79 x 1 0,57 m²

Totaal 5,63 m²

Slaapkamer 0/2 13,80 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 1,38 m²

Merk raam bg 1 1 stuks

Ad 2,11

Cb 0,77

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,11 x 0,77 x 1 1,62 m²

Merk raam bg 2 1 stuks

Ad 2,61

Cb 0,79

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,61 x 0,79 x 1 2,06 m²

Totaal 3,69 m²

Oppervlak voor dit verblijfsgebied: 9,31 m²

Totale verblijfsgebied is 42,6m², hiervoor geldt een minimale eis van 4,26m².

Het aanwezige totaal voldoet dus aan de eisen.
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5 Berekening Spuicapaciteit
Voor onderbouwing, zie geveltekeningen.

capaciteit voor een verblijfsgebied = 6 dm³/s

luchtsnelheid = 0,4 m/s bij openingen in 2 gevels

luchtsnelheid = 0,1 m/s bij openingen in 1 gevels

Begane grond

Woonkamer/keuken 0/1 Nettospui : (28,8m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 1,73 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (2 delen)

Dus voldoet

Slaapkamer 0/2 Nettospui : (13,8m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 0,83 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (1 deel)

Dus voldoet
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Project : 

Bouwadres : Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Opdrachtgever : AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

Inhoud : 1. Benamingen Ruimten

2. Berekening Verblijfsgebied

3. Berekening Ventilatie

4. Berekening Daglichttoetreding

5. Berekening Spuicapaciteit

Datum : 24-4-2019

TOETSING BOUWBESLUIT APPARTEMENT 2

Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan 

Huibers bureau voor architectuur | Bonegraafseweg 6b, 6669 MH Dodewaard, 0488-443886, info@bureauhuibers.nl, www. bureauhuibers.nl

Ter visie 
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t/m
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06-05-2020
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Toetsing bouwbesluit 

project: Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp

bouwadres: Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Intern project nr.: 19-005-1346 - app 1

opdrachtgever: AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

behandeld door: J. Willemsen

datum: 24-4-2019

gew.:

bijhorende tekeningen: Bouwaanvraag van Schlingmann Architecten b.v. te Veenendaal, werknummer 1346/3 - dd24-04-2019
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1. Benaming ruimten.

0 Begane grond Functie Aantal personen

Oppervlakte 

(G.O.)

Oppervlakte 

(V.R.) Benaming vlgs. Bouwbesluit

0/1 Woonkamer/keuken woonfunctie 28,80 m² 28,80 m² verblijfsruimte

0/2 Slaapkamer woonfunctie 13,80 m² 7,00 m² verblijfsruimte

0/3 Hal woonfunctie 7,80 m² verkeersruimte

0/4 Meterkast woonfunctie 0,30 m² technisch; meterruimte

0/5 Badkamer woonfunctie 4,80 m² badruimte
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2 Berekening Verblijfsgebied
Verblijfsgebied Gebruiksoppervlakte

woonfunctie

Begane grond 35,80 m² + 55,50 m² +

Totaal 35,80 m2 55,50 m2

De hieronder genoemde functies maken gebruik van gemeenschappelijke verkeersruimten, 

technische ruimte, en bad-/ toiletruimten verdeling evenredig conform NEN 2580 en 

praktijkboek bouwbesluit 2003

G.O. Totaal

woonfunctie 55,50 m² 100,00%

gemeenschappelijk: +

Totaal 0,00 m²

evenredig deel woonfunctie 0 x 1 0,00 m²

woonfunctie

Gebruiksoppervlakte: (totale oppervlakte minus constructieve wanden)

woonfunctie 55,50 m²

gemeenschappelijk 0,00 m²

Totaal 55,50 m²

Verblijfsgebied:

Totaal 35,80 m²

Het verblijfsgebied is: 35,8/55,5 = 64,50% van het GO 

>55%, dus voldoet

Huibers bouwkundig ontwerp en advies                          3 van 6 19-005-1346 - zorgvilla - appartement 2

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



3 Berekening Ventilatie
De toevoer van verse lucht en de afvoer van van binnenlucht ter plaatse van een opstelplaats van

het kooktoestel zal tenminste 21 dm³/s zijn. De afvoer zal rechtstreeks naar buiten plaats vinden

De voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht in een toiletruimte

zal tenminste 7 dm³/s zijn en van een badruimte tenminste 14 dm³/s.

Begane grond

Woonkamer/keuken 0/1 28,80 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 21dm³/s

capaciteit 28,8 x 0,9=25,92 Dit voldoet aan de eis van 21dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Slaapkamer 0/2 7,00 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 7dm³/s

capaciteit 7 x 0,9=6,3 Dit voldoet niet aan de eis van 7dm³/s, dus minimaal 7dm³/s toepassen

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Meterkast 0/4 0,30 m²

eis min 2,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer

Badkamer 0/5 4,80 m²

eis min 14,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
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4 Berekening Daglichttoetreding
Voor onderbouwing, zie plattegronden en geveltekeningen.

De lichtdoorlaat wordt berekend vanaf 600mm + peil.

Begane grond

Woonkamer/keuken 0/1 28,80 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 2,88 m²

Merk deuren bg 1 stuks

Ad 1,78

Cb 0,77

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1,78 x 0,77 x 1 1,37 m²

Merk raam bg 1 1 stuks

Ad 2,11

Cb 0,77

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,11 x 0,77 x 1 1,62 m²

Totaal 3,00 m²

Slaapkamer 0/2 7,00 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 0,70 m²

Merk raam bg 1 1 stuks

Ad 2,11

Cb 0,27

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,11 x 0,27 x 1 0,57 m²

Totaal 0,57 m²

Oppervlak voor dit verblijfsgebied: 3,57 m²

Totale verblijfsgebied is 35,8m², hiervoor geldt een minimale eis van 3,58m².

Het aanwezige totaal voldoet dus aan de eisen.
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5 Berekening Spuicapaciteit
Voor onderbouwing, zie geveltekeningen.

capaciteit voor een verblijfsgebied = 6 dm³/s

luchtsnelheid = 0,4 m/s bij openingen in 2 gevels

luchtsnelheid = 0,1 m/s bij openingen in 1 gevels

Begane grond

Woonkamer/keuken 0/1 Nettospui : (28,8m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 1,73 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (2 delen)

Dus voldoet

Slaapkamer 0/2 Nettospui : (7m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 0,42 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (1 deel)

Dus voldoet
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Project : 

Bouwadres : Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Opdrachtgever : AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

Inhoud : 1. Benamingen Ruimten

2. Berekening Verblijfsgebied

3. Berekening Ventilatie

4. Berekening Daglichttoetreding

5. Berekening Spuicapaciteit

Datum : 24-4-2019

TOETSING BOUWBESLUIT APPARTEMENT 3

Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan 

Huibers bureau voor architectuur | Bonegraafseweg 6b, 6669 MH Dodewaard, 0488-443886, info@bureauhuibers.nl, www. bureauhuibers.nl
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Toetsing bouwbesluit 

project: Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp

bouwadres: Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Intern project nr.: 19-005-1346 - app 3

opdrachtgever: AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

behandeld door: J. Willemsen

datum: 24-4-2019

gew.:

bijhorende tekeningen: Bouwaanvraag van Schlingmann Architecten b.v. te Veenendaal, werknummer 1346/3 - dd24-04-2019
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1. Benaming ruimten.

0 Begane grond Functie Aantal personen

Oppervlakte 

(G.O.)

Oppervlakte 

(V.R.) Benaming vlgs. Bouwbesluit

0/1 Woonkamer/keuken woonfunctie 55,60 m² 55,60 m² verblijfsruimte

0/2 Slaapkamer woonfunctie 13,30 m² 13,30 m² verblijfsruimte

0/3 Hal woonfunctie 6,00 m² verkeersruimte

0/4 Meterkast woonfunctie 0,30 m² technisch; meterruimte

0/5 Badkamer woonfunctie 6,20 m² badruimte
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2 Berekening Verblijfsgebied
Verblijfsgebied Gebruiksoppervlakte

woonfunctie

Begane grond 68,90 m² + 81,40 m² +

Totaal 68,90 m2 81,40 m2

De hieronder genoemde functies maken gebruik van gemeenschappelijke verkeersruimten, 

technische ruimte, en bad-/ toiletruimten verdeling evenredig conform NEN 2580 en 

praktijkboek bouwbesluit 2003

G.O. Totaal

woonfunctie 81,40 m² 100,00%

gemeenschappelijk: +

Totaal 0,00 m²

evenredig deel woonfunctie 0 x 1 0,00 m²

woonfunctie

Gebruiksoppervlakte: (totale oppervlakte minus constructieve wanden)

woonfunctie 81,40 m²

gemeenschappelijk 0,00 m²

Totaal 81,40 m²

Verblijfsgebied:

Totaal 68,90 m²

Het verblijfsgebied is: 68,9/81,4 = 84,64% van het GO 

>55%, dus voldoet
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3 Berekening Ventilatie
De toevoer van verse lucht en de afvoer van van binnenlucht ter plaatse van een opstelplaats van

het kooktoestel zal tenminste 21 dm³/s zijn. De afvoer zal rechtstreeks naar buiten plaats vinden

De voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht in een toiletruimte

zal tenminste 7 dm³/s zijn en van een badruimte tenminste 14 dm³/s.

Begane grond

Woonkamer/keuken 0/1 55,60 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 21dm³/s

capaciteit 55,6 x 0,9=50,04 Dit voldoet aan de eis van 21dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Slaapkamer 0/2 13,30 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 7dm³/s

capaciteit 13,3 x 0,9=11,97 Dit voldoet aan de eis van 7dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Meterkast 0/4 0,30 m²

eis min 2,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer

Badkamer 0/5 6,20 m²

eis min 14,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
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4 Berekening Daglichttoetreding
Voor onderbouwing, zie plattegronden en geveltekeningen.

De lichtdoorlaat wordt berekend vanaf 600mm + peil.

Begane grond

Woonkamer/keuken 0/1 55,60 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 5,56 m²

Merk deuren bg 2 stuks

Ad 1,78

Cb 0,79

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 2 stuks x 1,78 x 0,79 x 1 2,81 m²

Merk raam bg 2 2 stuks

Ad 2,61

Cb 0,79

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 2 stuks x 2,61 x 0,79 x 1 4,12 m²

Totaal 6,94 m²

Slaapkamer 0/2 13,30 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 1,33 m²

Merk raam bg 2 1 stuks

Ad 2,61

Cb 0,79

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,61 x 0,79 x 1 2,06 m²

Totaal 2,06 m²

Oppervlak voor dit verblijfsgebied: 9,00 m²

Totale verblijfsgebied is 68,9m², hiervoor geldt een minimale eis van 6,89m².

Het aanwezige totaal voldoet dus aan de eisen.
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5 Berekening Spuicapaciteit
Voor onderbouwing, zie geveltekeningen.

capaciteit voor een verblijfsgebied = 6 dm³/s

luchtsnelheid = 0,4 m/s bij openingen in 2 gevels

luchtsnelheid = 0,1 m/s bij openingen in 1 gevels

Begane grond

Woonkamer/keuken 0/1 Nettospui : (55,6m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 3,34 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (2 delen) + deuren

Dus voldoet

Slaapkamer 0/2 Nettospui : (13,3m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 0,80 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (1 deel)

Dus voldoet
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Project : 

Bouwadres : Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Opdrachtgever : AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

Inhoud : 1. Benamingen Ruimten

2. Berekening Verblijfsgebied

3. Berekening Ventilatie

4. Berekening Daglichttoetreding

5. Berekening Spuicapaciteit

Datum : 24-4-2019

TOETSING BOUWBESLUIT APPARTEMENT 4

Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan 

Huibers bureau voor architectuur | Bonegraafseweg 6b, 6669 MH Dodewaard, 0488-443886, info@bureauhuibers.nl, www. bureauhuibers.nl
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Toetsing bouwbesluit 

project: Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp

bouwadres: Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Intern project nr.: 19-005-1346 - app 4

opdrachtgever: AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

behandeld door: J. Willemsen

datum: 24-4-2019

gew.:

bijhorende tekeningen: Bouwaanvraag van Schlingmann Architecten b.v. te Veenendaal, werknummer 1346/3 - dd24-04-2019
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1. Benaming ruimten.

0 Begane grond Functie Aantal personen

Oppervlakte 

(G.O.)

Oppervlakte 

(V.R.) Benaming vlgs. Bouwbesluit

0/1 Woonkamer/keuken woonfunctie 28,30 m² 28,30 m² verblijfsruimte

0/2 Slaapkamer woonfunctie 13,50 m² 13,50 m² verblijfsruimte

0/3 Hal woonfunctie 7,90 m² verkeersruimte

0/4 Meterkast woonfunctie 0,30 m² technisch; meterruimte

0/5 Badkamer woonfunctie 4,80 m² badruimte
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2 Berekening Verblijfsgebied
Verblijfsgebied Gebruiksoppervlakte

woonfunctie

Begane grond 41,80 m² + 54,80 m² +

Totaal 41,80 m2 54,80 m2

De hieronder genoemde functies maken gebruik van gemeenschappelijke verkeersruimten, 

technische ruimte, en bad-/ toiletruimten verdeling evenredig conform NEN 2580 en 

praktijkboek bouwbesluit 2003

G.O. Totaal

woonfunctie 54,80 m² 100,00%

gemeenschappelijk: +

Totaal 0,00 m²

evenredig deel woonfunctie 0 x 1 0,00 m²

woonfunctie

Gebruiksoppervlakte: (totale oppervlakte minus constructieve wanden)

woonfunctie 54,80 m²

gemeenschappelijk 0,00 m²

Totaal 54,80 m²

Verblijfsgebied:

Totaal 41,80 m²

Het verblijfsgebied is: 41,8/54,8 = 76,28% van het GO 

>55%, dus voldoet
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3 Berekening Ventilatie
De toevoer van verse lucht en de afvoer van van binnenlucht ter plaatse van een opstelplaats van

het kooktoestel zal tenminste 21 dm³/s zijn. De afvoer zal rechtstreeks naar buiten plaats vinden

De voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht in een toiletruimte

zal tenminste 7 dm³/s zijn en van een badruimte tenminste 14 dm³/s.

Begane grond

Woonkamer/keuken 0/1 28,30 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 21dm³/s

capaciteit 28,3 x 0,9=25,47 Dit voldoet aan de eis van 21dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Slaapkamer 0/2 13,50 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 7dm³/s

capaciteit 13,5 x 0,9=12,15 Dit voldoet aan de eis van 7dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Meterkast 0/4 0,30 m²

eis min 2,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer

Badkamer 0/5 4,80 m²

eis min 14,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
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4 Berekening Daglichttoetreding
Voor onderbouwing, zie plattegronden en geveltekeningen.

De lichtdoorlaat wordt berekend vanaf 600mm + peil.

Begane grond

Woonkamer/keuken 0/1 28,30 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 2,83 m²

Merk deuren bg 1 stuks

Ad 1,78

Cb 0,77

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1,78 x 0,77 x 1 1,37 m²

Merk raam bg 1 1 stuks

Ad 2,11

Cb 0,77

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,11 x 0,77 x 1 1,62 m²

Merk raam bg 2 1 stuks

Ad 2,61

Cb 0,79

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,61 x 0,79 x 1 2,06 m²

Merk raam bg 3 1 stuks

Ad 0,72

Cb 0,79

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 0,72 x 0,79 x 1 0,57 m²

Totaal 5,63 m²

Slaapkamer 0/2 13,50 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 1,35 m²

Merk raam bg 1 1 stuks

Ad 2,11

Cb 0,77

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,11 x 0,77 x 1 1,62 m²

Merk raam bg 2 1 stuks

Ad 2,61

Cb 0,79

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,61 x 0,79 x 1 2,06 m²

Totaal 3,69 m²

Oppervlak voor dit verblijfsgebied: 9,31 m²

Totale verblijfsgebied is 41,8m², hiervoor geldt een minimale eis van 4,18m².

Het aanwezige totaal voldoet dus aan de eisen.
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5 Berekening Spuicapaciteit
Voor onderbouwing, zie geveltekeningen.

capaciteit voor een verblijfsgebied = 6 dm³/s

luchtsnelheid = 0,4 m/s bij openingen in 2 gevels

luchtsnelheid = 0,1 m/s bij openingen in 1 gevels

Begane grond

Woonkamer/keuken 0/1 Nettospui : (28,3m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 1,70 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (2 delen)

Dus voldoet

Slaapkamer 0/2 Nettospui : (13,5m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 0,81 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (1 deel)

Dus voldoet
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Project : 

Bouwadres : Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Opdrachtgever : AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

Inhoud : 1. Benamingen Ruimten

2. Berekening Verblijfsgebied

3. Berekening Ventilatie

4. Berekening Daglichttoetreding

5. Berekening Spuicapaciteit

Datum : 24-4-2019

TOETSING BOUWBESLUIT APPARTEMENT 5

Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan 

Huibers bureau voor architectuur | Bonegraafseweg 6b, 6669 MH Dodewaard, 0488-443886, info@bureauhuibers.nl, www. bureauhuibers.nl
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Toetsing bouwbesluit 

project: Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp

bouwadres: Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Intern project nr.: 19-005-1346 - app 5

opdrachtgever: AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

behandeld door: J. Willemsen

datum: 24-4-2019

gew.:

bijhorende tekeningen: Bouwaanvraag van Schlingmann Architecten b.v. te Veenendaal, werknummer 1346/3 - dd24-04-2019
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1. Benaming ruimten.

0 1e Verdieping Functie Aantal personen

Oppervlakte 

(G.O.)

Oppervlakte 

(V.R.) Benaming vlgs. Bouwbesluit

0/1 Woonkamer/keuken woonfunctie 27,00 m² 20,90 m² verblijfsruimte

0/2 Slaapkamer woonfunctie 12,90 m² 8,70 m² verblijfsruimte

0/3 Hal woonfunctie 4,50 m² verkeersruimte

0/4 Meterkast woonfunctie 0,30 m² technisch; meterruimte

0/5 Badkamer woonfunctie 4,80 m² badruimte

0/6 Hal woonfunctie 2,30 m² verkeersruimte
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2 Berekening Verblijfsgebied
Verblijfsgebied Gebruiksoppervlakte

woonfunctie

1e Verdieping 29,60 m² + 51,80 m² +

Totaal 29,60 m2 51,80 m2

De hieronder genoemde functies maken gebruik van gemeenschappelijke verkeersruimten, 

technische ruimte, en bad-/ toiletruimten verdeling evenredig conform NEN 2580 en 

praktijkboek bouwbesluit 2003

G.O. Totaal

woonfunctie 51,80 m² 100,00%

gemeenschappelijk: +

Totaal 0,00 m²

evenredig deel woonfunctie 0 x 1 0,00 m²

woonfunctie

Gebruiksoppervlakte: (totale oppervlakte minus constructieve wanden)

woonfunctie 51,80 m²

gemeenschappelijk 0,00 m²

Totaal 51,80 m²

Verblijfsgebied:

Totaal 29,60 m²

Het verblijfsgebied is: 29,6/51,8 = 57,14% van het GO 

>55%, dus voldoet
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3 Berekening Ventilatie

De toevoer van verse lucht en de afvoer van van binnenlucht ter plaatse van een opstelplaats van

het kooktoestel zal tenminste 21 dm³/s zijn. De afvoer zal rechtstreeks naar buiten plaats vinden

De voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht in een toiletruimte

zal tenminste 7 dm³/s zijn en van een badruimte tenminste 14 dm³/s.

1e Verdieping

Woonkamer/keuken 0/1 20,90 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 21dm³/s

capaciteit 20,9 x 0,9=18,81 Dit voldoet aan de eis van 21dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Slaapkamer 0/2 8,70 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 7dm³/s

capaciteit 8,7 x 0,9=7,83 Dit voldoet aan de eis van 7dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Meterkast 0/4 0,30 m²

eis min 2,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer

Badkamer 0/5 4,80 m²

eis min 14,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
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4 Berekening Daglichttoetreding
Voor onderbouwing, zie plattegronden en geveltekeningen.

De lichtdoorlaat wordt berekend vanaf 600mm + peil.

1e Verdieping

Woonkamer/keuken 0/1 20,90 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 2,09 m²

Merk deuren verd. 1 stuks

Ad 1,78

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1,78 x 0,8 x 1 1,42 m²

Merk raam verd. 1 1 stuks

Ad 1,02

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1,02 x 0,8 x 1 0,82 m²

Merk raam verd. 1 1 stuks

Ad 1,02

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1,02 x 0,8 x 1 0,82 m²

Totaal 3,06 m²

Oppervlak voor dit verblijfsgebied: 3,06 m²

Totale verblijfsgebied is 20,9m², hiervoor geldt een minimale eis van 2,09m².

Het aanwezige totaal voldoet dus aan de eisen.

Slaapkamer 0/2 8,70 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 0,87 m²

Merk raam verd. 1 1 stuks

Ad 1,02

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1,02 x 0,8 x 1 0,82 m²

Merk raam verd. 1 1 stuks

Ad 2,11

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,11 x 0,8 x 1 1,69 m²

Totaal 2,50 m²

Oppervlak voor dit verblijfsgebied: 2,50 m²

Totale verblijfsgebied is 8,7m², hiervoor geldt een minimale eis van 0,87m².

Het aanwezige totaal voldoet dus aan de eisen.
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5 Berekening Spuicapaciteit
Voor onderbouwing, zie geveltekeningen.

capaciteit voor een verblijfsgebied = 6 dm³/s

luchtsnelheid = 0,4 m/s bij openingen in 2 gevels

luchtsnelheid = 0,1 m/s bij openingen in 1 gevels

1e Verdieping

Woonkamer/keuken 0/1 Nettospui : (20,9m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 1,25 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (1 deel)

Dus voldoet

Slaapkamer 0/2 Nettospui : (8,7m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 0,52 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (1 deel)

Dus voldoet
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Project : 

Bouwadres : Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Opdrachtgever : AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

Inhoud : 1. Benamingen Ruimten

2. Berekening Verblijfsgebied

3. Berekening Ventilatie

4. Berekening Daglichttoetreding

5. Berekening Spuicapaciteit

Datum : 24-4-2019

TOETSING BOUWBESLUIT APPARTEMENT 6

Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan 
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Toetsing bouwbesluit 

project: Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp

bouwadres: Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Intern project nr.: 19-005-1346 - app 6

opdrachtgever: AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

behandeld door: J. Willemsen

datum: 24-4-2019

gew.:

bijhorende tekeningen: Bouwaanvraag van Schlingmann Architecten b.v. te Veenendaal, werknummer 1346/3 - dd24-04-2019
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1. Benaming ruimten.

0 1e Verdieping Functie Aantal personen

Oppervlakte 

(G.O.)

Oppervlakte 

(V.R.) Benaming vlgs. Bouwbesluit

0/1 Woonkamer/keuken woonfunctie 27,00 m² 20,90 m² verblijfsruimte

0/2 Slaapkamer woonfunctie 12,90 m² 11,30 m² verblijfsruimte

0/3 Hal woonfunctie 4,50 m² verkeersruimte

0/4 Meterkast woonfunctie 0,30 m² technisch; meterruimte

0/5 Badkamer woonfunctie 4,80 m² badruimte

0/6 Hal woonfunctie 2,30 m² onbenoemde ruimte 
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2 Berekening Verblijfsgebied
Verblijfsgebied Gebruiksoppervlakte

woonfunctie

1e Verdieping 32,20 m² + 51,80 m² +

Totaal 32,20 m2 51,80 m2

De hieronder genoemde functies maken gebruik van gemeenschappelijke verkeersruimten, 

technische ruimte, en bad-/ toiletruimten verdeling evenredig conform NEN 2580 en 

praktijkboek bouwbesluit 2003

G.O. Totaal

woonfunctie 51,80 m² 100,00%

gemeenschappelijk: +

Totaal 0,00 m²

evenredig deel woonfunctie 0 x 1 0,00 m²

woonfunctie

Gebruiksoppervlakte: (totale oppervlakte minus constructieve wanden)

woonfunctie 51,80 m²

gemeenschappelijk 0,00 m²

Totaal 51,80 m²

Verblijfsgebied:

Totaal 32,20 m²

Het verblijfsgebied is: 32,2/51,8 = 62,16% van het GO 

>55%, dus voldoet
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3 Berekening Ventilatie

De toevoer van verse lucht en de afvoer van van binnenlucht ter plaatse van een opstelplaats van

het kooktoestel zal tenminste 21 dm³/s zijn. De afvoer zal rechtstreeks naar buiten plaats vinden

De voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht in een toiletruimte

zal tenminste 7 dm³/s zijn en van een badruimte tenminste 14 dm³/s.

1e Verdieping

Woonkamer/keuken 0/1 20,90 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 21dm³/s

capaciteit 20,9 x 0,9=18,81 Dit voldoet aan de eis van 21dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Slaapkamer 0/2 11,30 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 7dm³/s

capaciteit 11,3 x 0,9=10,17 Dit voldoet aan de eis van 7dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Meterkast 0/4 0,30 m²

eis min 2,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer

Badkamer 0/5 4,80 m²

eis min 14,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
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4 Berekening Daglichttoetreding
Voor onderbouwing, zie plattegronden en geveltekeningen.

De lichtdoorlaat wordt berekend vanaf 600mm + peil.

1e Verdieping

Woonkamer/keuken 0/1 20,90 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 2,09 m²

Merk deuren verd. 1 stuks

Ad 1,78

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1,78 x 0,8 x 1 1,42 m²

Merk raam verd. 1 1 stuks

Ad 1,02

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1,02 x 0,8 x 1 0,82 m²

Totaal 2,24 m²

Oppervlak voor dit verblijfsgebied: 2,24 m²

Totale verblijfsgebied is 20,9m², hiervoor geldt een minimale eis van 2,09m².

Het aanwezige totaal voldoet dus aan de eisen.

Slaapkamer 0/2 11,30 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 1,13 m²

Merk lichtkoepel 1 stuks

Ad 1

Cb 1,14

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1 x 1,14 x 1 1,14 m²

Totaal 1,14 m²

Oppervlak voor dit verblijfsgebied: 1,14 m²

Totale verblijfsgebied is 11,3m², hiervoor geldt een minimale eis van 1,13m².

Het aanwezige totaal voldoet dus aan de eisen.

Huibers bouwkundig ontwerp en advies                          5 van 6 19-005-1346 - zorgvilla - appartement 6

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



5 Berekening Spuicapaciteit
Voor onderbouwing, zie geveltekeningen.

capaciteit voor een verblijfsgebied = 6 dm³/s

luchtsnelheid = 0,4 m/s bij openingen in 2 gevels

luchtsnelheid = 0,1 m/s bij openingen in 1 gevels

1e Verdieping

Woonkamer/keuken 0/1 Nettospui : (20,9m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 1,25 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (1 deel)

Dus voldoet

Slaapkamer 0/2 Nettospui : (11,3m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 0,68 m²

Aanwezig : 1x lichtkoepel

Dus voldoet
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Project : 

Bouwadres : Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Opdrachtgever : AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

Inhoud : 1. Benamingen Ruimten

2. Berekening Verblijfsgebied

3. Berekening Ventilatie

4. Berekening Daglichttoetreding

5. Berekening Spuicapaciteit

Datum : 24-4-2019

TOETSING BOUWBESLUIT APPARTEMENT 7

Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan 

Huibers bureau voor architectuur | Bonegraafseweg 6b, 6669 MH Dodewaard, 0488-443886, info@bureauhuibers.nl, www. bureauhuibers.nl
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Toetsing bouwbesluit 

project: Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp

bouwadres: Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Intern project nr.: 19-005-1346 - app 7

opdrachtgever: AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

behandeld door: J. Willemsen

datum: 24-4-2019

gew.:

bijhorende tekeningen: Bouwaanvraag van Schlingmann Architecten b.v. te Veenendaal, werknummer 1346/3 - dd24-04-2019
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1. Benaming ruimten.

0 1e verdieping Functie Aantal personen

Oppervlakte 

(G.O.)

Oppervlakte 

(V.R.) Benaming vlgs. Bouwbesluit

0/1 Woonkamer/keuken woonfunctie 54,20 m² 49,80 m² verblijfsruimte

0/2 Slaapkamer woonfunctie 12,10 m² 8,40 m² verblijfsruimte

0/3 Hal woonfunctie 6,00 m² verkeersruimte

0/4 Meterkast woonfunctie 0,30 m² technisch; meterruimte

0/5 Badkamer woonfunctie 6,10 m² badruimte
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2 Berekening Verblijfsgebied
Verblijfsgebied Gebruiksoppervlakte

woonfunctie

1e verdieping 58,20 m² + 78,70 m² +

Totaal 58,20 m2 78,70 m2

De hieronder genoemde functies maken gebruik van gemeenschappelijke verkeersruimten, 

technische ruimte, en bad-/ toiletruimten verdeling evenredig conform NEN 2580 en 

praktijkboek bouwbesluit 2003

G.O. Totaal

woonfunctie 78,70 m² 100,00%

gemeenschappelijk: +

Totaal 0,00 m²

evenredig deel woonfunctie 0 x 1 0,00 m²

woonfunctie

Gebruiksoppervlakte: (totale oppervlakte minus constructieve wanden)

woonfunctie 78,70 m²

gemeenschappelijk 0,00 m²

Totaal 78,70 m²

Verblijfsgebied:

Totaal 58,20 m²

Het verblijfsgebied is: 58,2/78,7 = 73,95% van het GO 

>55%, dus voldoet
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3 Berekening Ventilatie
De toevoer van verse lucht en de afvoer van van binnenlucht ter plaatse van een opstelplaats van

het kooktoestel zal tenminste 21 dm³/s zijn. De afvoer zal rechtstreeks naar buiten plaats vinden

De voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht in een toiletruimte

zal tenminste 7 dm³/s zijn en van een badruimte tenminste 14 dm³/s.

1e verdieping

Woonkamer/keuken 0/1 49,80 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 21dm³/s

capaciteit 49,8 x 0,9=44,82 Dit voldoet aan de eis van 21dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Slaapkamer 0/2 8,40 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 7dm³/s

capaciteit 8,4 x 0,9=7,56 Dit voldoet aan de eis van 7dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Meterkast 0/4 0,30 m²

eis min 2,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer

Badkamer 0/5 6,10 m²

eis min 14,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
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4 Berekening Daglichttoetreding
Voor onderbouwing, zie plattegronden en geveltekeningen.

De lichtdoorlaat wordt berekend vanaf 600mm + peil.

1e verdieping

Woonkamer/keuken 0/1 49,80 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 4,98 m²

Merk deuren verd 2 stuks

Ad 1,78

Cb 0,77

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 2 stuks x 1,78 x 0,77 x 1 2,74 m²

Merk raam verd. 2 1 stuks

Ad 0,72

Cb 0,77

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 0,72 x 0,77 x 1 0,55 m²

Merk raam verd. 3 1 stuks

Ad 2,11

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,11 x 0,8 x 1 1,69 m²

Totaal 4,98 m²

Slaapkamer 0/2 8,40 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 0,84 m²

Merk raam verd. 2 1 stuks

Ad 0,72

Cb 0,77

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 0,72 x 0,77 x 1 0,55 m²

Merk raam verd. 3 1 stuks

Ad 2,11

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,11 x 0,8 x 1 1,69 m²

Totaal 2,24 m²

Oppervlak voor dit verblijfsgebied: 7,23 m²

Totale verblijfsgebied is 58,2m², hiervoor geldt een minimale eis van 5,82m².

Het aanwezige totaal voldoet dus aan de eisen.
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5 Berekening Spuicapaciteit
Voor onderbouwing, zie geveltekeningen.

capaciteit voor een verblijfsgebied = 6 dm³/s

luchtsnelheid = 0,4 m/s bij openingen in 2 gevels

luchtsnelheid = 0,1 m/s bij openingen in 1 gevels

1e verdieping

Woonkamer/keuken 0/1 Nettospui : (49,8m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 2,99 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (2 delen) + deuren

Dus voldoet

Slaapkamer 0/2 Nettospui : (8,4m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 0,50 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (1 deel)

Dus voldoet
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Project : 

Bouwadres : Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Opdrachtgever : AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

Inhoud : 1. Berekening Verblijfsgebied

2. Berekening Ventilatie

3. Berekening Daglichttoetreding

4. Berekening Spuicapaciteit

Datum : 24-4-2019

TOETSING BOUWBESLUIT APPARTEMENT 8

Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan 

Huibers bureau voor architectuur | Bonegraafseweg 6b, 6669 MH Dodewaard, 0488-443886, info@bureauhuibers.nl, www. bureauhuibers.nl
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Toetsing bouwbesluit 

project: Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp

bouwadres: Van der Valk Boumanweg 236

te Leiderdorp

Intern project nr.: 19-005-1346 - app 8

opdrachtgever: AGT Vastgoed B.V.

Morsestraat 15

6716 AH Ede

behandeld door: J. Willemsen

datum: 24-4-2019

gew.:

bijhorende tekeningen: Bouwaanvraag van Schlingmann Architecten b.v. te Veenendaal, werknummer 1346/3 - dd24-04-2019
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1. Benaming ruimten.

0 1e Verdieping Functie Aantal personen

Oppervlakte 

(G.O.)

Oppervlakte 

(V.R.) Benaming vlgs. Bouwbesluit

0/1 Woonkamer/keuken woonfunctie 24,70 m² 18,70 m² verblijfsruimte

0/2 Slaapkamer woonfunctie 13,40 m² 9,10 m² verblijfsruimte

0/3 Hal woonfunctie 7,10 m² verkeersruimte

0/4 Meterkast woonfunctie 0,30 m² technisch; meterruimte

0/5 Badkamer woonfunctie 4,80 m² badruimte
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2 Berekening Verblijfsgebied
Verblijfsgebied Gebruiksoppervlakte

woonfunctie

1e Verdieping 27,80 m² + 50,30 m² +

Totaal 27,80 m2 50,30 m2

De hieronder genoemde functies maken gebruik van gemeenschappelijke verkeersruimten, 

technische ruimte, en bad-/ toiletruimten verdeling evenredig conform NEN 2580 en 

praktijkboek bouwbesluit 2003

G.O. Totaal

woonfunctie 50,30 m² 100,00%

gemeenschappelijk: +

Totaal 0,00 m²

evenredig deel woonfunctie 0 x 1 0,00 m²

woonfunctie

Gebruiksoppervlakte: (totale oppervlakte minus constructieve wanden)

woonfunctie 50,30 m²

gemeenschappelijk 0,00 m²

Totaal 50,30 m²

Verblijfsgebied:

Totaal 27,80 m²

Het verblijfsgebied is: 27,8/50,3 = 55,27% van het GO 

>55%, dus voldoet
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3 Berekening Ventilatie
De toevoer van verse lucht en de afvoer van van binnenlucht ter plaatse van een opstelplaats van

het kooktoestel zal tenminste 21 dm³/s zijn. De afvoer zal rechtstreeks naar buiten plaats vinden

De voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht in een toiletruimte

zal tenminste 7 dm³/s zijn en van een badruimte tenminste 14 dm³/s.

1e Verdieping

Woonkamer/keuken 0/1 18,70 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 21dm³/s

capaciteit 18,7 x 0,9=16,83 Dit voldoet aan de eis van 21dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Slaapkamer 0/2 9,10 m²

eis 0,90 dm³/s/m² met een min. van 7dm³/s

capaciteit 9,1 x 0,9=8,19 Dit voldoet aan de eis van 7dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Meterkast 0/4 0,30 m²

eis min 2,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer

Badkamer 0/5 4,80 m²

eis min 14,00 dm³/s

aanwezig Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
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4 Berekening Daglichttoetreding
Voor onderbouwing, zie plattegronden en geveltekeningen.

De lichtdoorlaat wordt berekend vanaf 600mm + peil.

1e Verdieping

Woonkamer/keuken 0/1 18,70 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 1,87 m²

Merk deuren verd. 1 stuks

Ad 1,78

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1,78 x 0,8 x 1 1,42 m²

Merk raam verd. 1 1 stuks

Ad 1,02

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1,02 x 0,8 x 1 0,82 m²

Merk raam verd. 1 1 stuks

Ad 1,02

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1,02 x 0,8 x 1 0,82 m²

Totaal 3,06 m²

Oppervlak voor dit verblijfsgebied: 3,06 m²

Totale verblijfsgebied is 18,7m², hiervoor geldt een minimale eis van 1,87m².

Het aanwezige totaal voldoet dus aan de eisen.

Slaapkamer 0/2 9,10 m²

eis 0,1% tov totale verblijfsgebied, met een min. van 0,5m²

min. vereist 0,91 m²

Merk raam verd. 1 1 stuks

Ad 1,02

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 1,02 x 0,8 x 1 0,82 m²

Merk raam verd. 3 1 stuks

Ad 2,11

Cb 0,8

Cu 1

Ae = Ad x Cb x CuAe = 1 stuks x 2,11 x 0,8 x 1 1,69 m²

Totaal 2,50 m²

Oppervlak voor dit verblijfsgebied: 2,50 m²

Totale verblijfsgebied is 9,1m², hiervoor geldt een minimale eis van 0,91m².

Het aanwezige totaal voldoet dus aan de eisen.
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5 Berekening Spuicapaciteit
Voor onderbouwing, zie geveltekeningen.

capaciteit voor een verblijfsgebied = 6 dm³/s

luchtsnelheid = 0,4 m/s bij openingen in 2 gevels

luchtsnelheid = 0,1 m/s bij openingen in 1 gevels

1e Verdieping

Woonkamer/keuken 0/1 Nettospui : (18,7m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 1,12 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (1 deel)

Dus voldoet

Slaapkamer 0/2 Nettospui : (9,1m² x 6dm³/s) / (0,1 m/s x 1000)

Nettospui : 0,55 m²

Aanwezig : 1x draai-kiepraam (1 deel)

Dus voldoet
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voor Plan voor het bouwen  
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aan de Van der Valk Boumanweg 236  
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1. Inleiding 

 

Berekeningen uitgevoerd conform de EnergiePrestatieNormering (NEN7120). Bouwkundige 

gegevens zijn ontleend aan Bouwaanvraag van Schlingmann Architecten b.v. te 

Veenendaal, werknummer 1346/3 - dd24-04-2019. 

 

2. Uitgangspunten 

 

• Oriëntatie 

De voorgevel is gesitueerd op het Noorden. 

 

• Zonering 

De woning wordt ingedeeld in 3 verwarmde zones. 

- Souterrain (verwarmd) (gemeenschappelijke ruimtes) 

- Begane grond (verwarmd) (4 zorg appartementen) 

- 1e Verdieping (verwarmd) (4 zorg appartementen) 

De thermische schil ligt om de gehele verwarmde zone. Bergingen zijn 

aangrenzend verwarmde ruimte 

 

• Warmte verlies door transmissie 

- De kelder vloer heeft een Rc-waarde van 3,5 m².K/W 

- De kelder wanden hebben een Rc-waarde van 3,5 m².K/W 

- Alle gesloten geveldelen hebben een Rc-waarde van 4,5 m².K/W 

- De platte daken hebben een Rc-waarde van 6,0 m².K/W 

- De hellende daken hebben een Rc-waarde van 6,0 m².K/W 

- In de buitengevel is standaard sprake van HR++-glas in houten kozijnen met 

een Uraam van 1,6 W/m².K en Uglas van 1,1 W/m².K 

Exacte isolatiematerialen afstemmen met aannemer. Certificaten ter controle. 

 

• Ventilatie, infiltratie 

- Ventilatiesysteem souterrain, begane grond en 1e verdieping: natuurlijke 

toevoer en mechanische afvoer  i.c.m. ZR roosters (C4a – Duco CO2 System) 

- Voor de luchtdichtheid van de gebouwschil is uitgegaan van  

q,v(10) = 0,480dm³/s/m² (extra goede kierdichting). 

 

• verwarmingsinstallatie 

Het gebouw wordt verwarmd door vloerverwarming, die de warmte krijgt van een 

individuele warmtepomp: Alpha Innotec SWC 170H_K, grondwater; Tsup ≤ 40 (zie 

kwaliteitsverklaring). Exacte vermogen volgens opgave installateur. Individueel 

meter per appartement 

 

• Warm tapwater installatie 

De warm tapwater verwarming wordt ook verzorgd door een individuele 

boiler/doorstroom toestel per appartement. Exacte vermogen volgens opgave 

installateur. 

 

• Douche WTW 

NVT 

 

• Zonnepanelen (PV-systeem) 

Voor het opwekken van elektriciteit wordt er 27 zonnepanelen geplaatst op het 

platte dak van het bijgebouw, oriëntatie op het oosten. Uitgangspunt vermogen is 

300 Wp/paneel. 

 

• Zonnecollectoren 

NVT 
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3.  Resultaat 
 

Met de hiervoor genoemde uitgangspunten voldoet  

de woonfunctie aan de eis van EPC < 0,4. 
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Algemene gegevens
Bestandsnaam : 19-005-1346 - zorgvilla -EPN - 24-04-2019.epg

Projectomschrijving : Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp

Opdrachtgever : AGT Vastgoed B.V.

Projectinformatie : --

Omschrijving bouwwerk : Plan voor het bouwen van zorgvilla 'Rhijnstaete' aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp

Soort bouwwerk : nieuwbouw

Berekeningstype : combinatiegebouw

Gebruikte eisentabel : Eisen Bouwbesluit 2012, aangewezen op 1 januari 2018

Status : Aanvraag omgevingsvergunning

Adres : Van der Valk Boumanweg 236

Leiderdorp

Jaar van oplevering : 2020

Eigendom : huur

Gebouwtype (uitvoeringsvariant) : vrijstaand gebouw (vrijstaand gebouw, halfplat dak)

Hoogte gebouw [m] : 6,50

Lengte gebouw [m] : 23,00

Breedte gebouw [m] : 27,50

Totaal aantal woningen bouwproject : 8

Overige gebouwgegevens : --

Schematisering
Klimatiseringszones
Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem

warmte  koeling systeem

A - Zorgvila water  n.v.t. Verwarmingssysteem 1 (geen) Ventilatiesysteem 1

Rekenzones
Omschrijving Gebruiksfunctie Ag [m²]

A.1 - Souterrain bijeenkomstfunctie overig 84,20

logiesgebouw 42,70

gemeenschappelijk ruimte 41,70

A.2 - Appartementen woonfunctie in woongebouw 479,80

gemeenschappelijk ruimte 49,60

–––––---––– +

Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot) 698,00 m²

Transmissie
Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.1 - Souterrain

omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

Voorgevel - grond

-Geïsoleerde wand  n 50,11 3,50 90 minimaal

-Kozijnen + glas  n 3,98 1,60 90 0,60 geen meest ongunstig

Rechter zijgevel - grond

-Geïsoleerde wand  w 16,08 3,50 90 minimaal

-Kozijnen + glas  w 1,99 1,60 90 0,60 geen meest ongunstig
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omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

Achtergevel - grond

-Geïsoleerde wand  z 26,36 3,50 90 minimaal

-Kozijnen + glas  z 1,99 1,60 90 0,60 geen meest ongunstig

Linker zijgevel - grond

-Geïsoleerde wand  o 36,23 3,50 90 minimaal

-Kozijnen + glas  o 7,96 1,60 90 0,60 geen meest ongunstig

Rechter zijgevel - grond

-Geïsoleerde wand  zw 6,55 3,50 90 minimaal

Achtergevel - grond

-Geïsoleerde wand  zo 8,61 3,50 90 minimaal

–––––––– +

159,86

Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.1 - Souterrain

grondvlak begrenzing A Rc hoek z dikte (dbw)

[m²] [m²K/W] [°] [m] [m]

Voorgevel - grond

  Geïsoleerde wand gevel staat op vloer: 

"Geïsoleerde vloer"

50,11 3,50 90 3,00 0,45

Rechter zijgevel - grond

  Geïsoleerde wand gevel staat op vloer: 

"Geïsoleerde vloer"

16,08 3,50 90 3,00 0,45

Achtergevel - grond

  Geïsoleerde wand gevel staat op vloer: 

"Geïsoleerde vloer"

26,36 3,50 90 3,00 0,45

Linker zijgevel - grond

  Geïsoleerde wand gevel staat op vloer: 

"Geïsoleerde vloer"

36,23 3,50 90 3,00 0,45

Rechter zijgevel - grond

  Geïsoleerde wand gevel staat op vloer: 

"Geïsoleerde vloer"

6,55 3,50 90 3,00 0,45

Achtergevel - grond

  Geïsoleerde wand gevel staat op vloer: 

"Geïsoleerde vloer"

8,61 3,50 90 3,00 0,45

–––––––– +

143,94

Definitie vloerconstructies rekenzone A.1 - Souterrain

vloer begrenzing boven mv A Rc Rbw Rbf Rcav z h dbw folie

[m²] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m] [m] [m]

  Geïsoleerde vloer grond nee 199,70 3,50 - - 0,00 - - - nee

Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.2 - Appartementen

omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

Voorgevel - buitenlucht

-Geïsoleerde gevel  n 49,14 4,50 90 minimaal

-Kozijnen + glas  n 13,64 1,60 90 0,60 geen minimaal

-Kozijnen + deuren  n 24,38 1,60 90 0,60 geen minimaal

Rechter zijgevel - buitenlucht
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omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

-Geïsoleerde gevel  w 21,68 4,50 90 minimaal

-Kozijnen + glas  w 3,98 1,60 90 0,60 handma... minimaal

Achtergevel - buitenlucht

-Geïsoleerde gevel  z 33,51 4,50 90 minimaal

-Kozijnen + glas  z 4,43 1,60 90 0,60 handma... minimaal

Linker zijgevel - buitenlucht

-Geïsoleerde gevel  o 61,92 4,50 90 minimaal

-Kozijnen + glas  o 12,41 1,60 90 0,60 handma... minimaal

Voorgevel - buitenlucht

-Geïsoleerde gevel  nw 25,13 4,50 90 minimaal

-Kozijnen + glas  nw 6,37 1,60 90 0,60 geen minimaal

-Kozijnen + deuren  nw 9,75 1,60 90 0,60 geen minimaal

Rechter zijgevel - buitenlucht

-Geïsoleerde gevel  zw 44,30 4,50 90 minimaal

-Kozijnen + glas  zw 12,41 1,60 90 0,60 handma... minimaal

-Kozijn + glas  zw 5,47 1,60 90 0,60 geen meest ongunstig

Achtergevel - buitenlucht

-Geïsoleerde gevel  zo 27,45 4,50 90 minimaal

-Kozijn + deur (entree)  zo 6,95 1,60 90 0,60 geen overstek

-Kozijnen + deuren  zo 5,07 1,60 90 0,60 geen overstek

-Kozijn + glas  zo 3,18 1,60 90 0,60 geen overstek

-Kozijn + glas  zo 1,60 1,60 90 0,60 handma... minimaal

Dak voorgevel - buitenlucht

-Geïsoleerd dak  n 21,62 6,00 60 minimaal

-Kozijn + deuren  n 4,78 1,60 90 0,60 geen minimaal

-Kozijn + glas  n 1,60 1,60 90 0,60 geen minimaal

Dak rechter zijgevel - buitenlucht

-Geïsoleerd dak  w 19,62 6,00 60 minimaal

-Kozijn + glas  w 3,18 1,60 90 0,60 handma... minimaal

Dak achtergevel - buitenlucht

-Geïsoleerd dak  z 23,66 6,00 60 minimaal

-Kozijn + glas  z 3,18 1,60 90 0,60 handma... minimaal

Dak linker zijgevel - buitenlucht

-Geïsoleerd dak  o 19,62 6,00 60 minimaal

-Kozijn + glas  o 3,18 1,60 90 0,60 handma... minimaal

Dak voorgevel - buitenlucht

-Geïsoleerd dak  nw 44,45 6,00 60 minimaal

-Kozijn + deuren  nw 9,55 1,60 90 0,60 geen minimaal

-Kozijn + glas  nw 3,20 1,60 90 0,60 geen minimaal

Dak rechter zijgevel - buitenlucht

-Geïsoleerd dak  zw 13,72 6,00 60 minimaal

Dak linker zijgevel - buitenlucht

-Geïsoleerd dak  zo 54,20 6,00 60 minimaal

-Dakramen  zo 4,20 1,60 60 0,60 handma... minimaal

Platte dak - buiten boven

-Geïsoleerd dak (beton)  n 209,91 6,00 0 minimaal
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omschrijving scheidingsvlak - begrenzing oriëntatie A Rc U hoek g zonwering belemmering

[m²] [m²K/W] [W/m²K] [°] [-]

-Geïsoleerd dak (hout)  n 75,50 6,00 0 minimaal

–––––––– +

887,94

Definitie vloerconstructies rekenzone A.2 - Appartementen

vloer begrenzing boven mv A Rc Rbw Rbf Rcav z h dbw folie

[m²] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m] [m] [m]

  Geïsoleerd plafond buiten onder ja 33,87 3,50 - - - - - - nee

Lineaire koudebruggen
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen.

Bij  de forfaitaire methode wordt, indien nodig, een dynamische correctie op de U-waarde toegepast.

Koudebruggen in rekenzone: A.1 - Souterrain

vloer perimeter [m] epsilon [m²/m]

Geïsoleerde vloer 53,63 -

Koudebruggen in rekenzone: A.2 - Appartementen

vloer perimeter [m] epsilon [m²/m]

Geïsoleerd plafond 0,00 -

Thermische capaciteit
Rekenzone volgens bij lage H bouwtype Cm

[kJ/K]

A.2 Appartementen nee traditioneel, gemengd zwaar 238 230

––––––––– +

238 230

Rekenzone volgens bij lage H vloermassa type plafond Cm

[kJ/K]

A.1 Souterrain nee 100 tot 400 kg/m² gesloten plafond 18 546

––––––––– +

18 546

Infiltratie
qv10;spec eigen hoogte lengte breedte uitvoeringsvariant geveltype

[dm³/s·m²] waarde gebouw [m]

0,480 ja 6,50 23,00 27,50 vrijstaand gebouw, halfplat dak -

Verwarming
Verwarmingssysteem 1 - Verwarmingssysteem 1

installatiekenmerken type verwarmingssysteem : individueel systeem

temperatuurniveau : lt-systeem (lage temperatuur)

gebouwgebonden warmtelevering op afstand : nee

individuele bemetering : ja

hulpenergie aantal toestellen met waakvlam : 0

hoofdcirculatiepomp : geen (of niet aanwezig)

aanvullende circulatiepomp : geen (of niet aanwezig)

Preferent toestel hoofdtype toestel : kwaliteitsverklaring

type verklaring : warmtepomp

bron : grondwater/aquifer

vermogen : 21,60 kW

aanvoertemperatuur : 35°c < t <= 40°c

opwekkingsrendement : 6,400

energiedrager : elektriciteit

hulpenergie toestel bepaling : forfaitair

Afgiftesystemen  - Verwarmingssysteem 1
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Rekenzone afgiftesysteem type warmteafgifte tot 8m >50°C ηH;em

A.1 Souterrain Afgiftesysteem  1 vloer/wand/betonkern rc >= 2.5 ja nee 1,00

A.2 Appartementen Afgiftesysteem  1 vloer/wand/betonkern binnenvloer/wand ja nee 1,00

Warm tapwater
Warmtapwatersysteem 1 - Tapwatersysteem 1

installatiekenmerken type tapwatersysteem : individueel systeem

zonneboiler : geen

Preferent toestel type toestel : elektrisch doorstroomtoestel

opwekkingsrendement : 1,000

energiedrager : elektriciteit

douchewarmteterugwinning aanwezig : nee

afgifte gem. lengte van tapleidingen is < 3 m : nee

afgifte tapsysteem geldt voor : keuken en badkamer

methode A uitgebreid : ja

inwendige diameter leidingen keuken : <= 8 mm

lengte uittapleiding badkamer : van 2 tot 4

lengte uittapleiding keuken : van 2 tot 4

aangewezen rekenzones Ag [m²] Ag;tapw [m²]

Souterrain 169 169

Appartementen 529 529

Koeling
Er zijn geen koelsystemen gebruikt in dit project.

Ventilatie
Ventilatiesysteem 1 - Ventilatiesysteem 1

ventilatiesysteem : C. natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

ventilatiesysteemvariant : C.4b - CO2-sturing indirect op toevoer per verblij fsruimte

toegepaste kwaliteitsverklaring systeem : Duco CO₂ System GG (met ventilatorvermogen) C4a met sensor in de wk

en slk

rekenwaarde fsys : 1,09

rekenwaarde freg : 0,61

rekenwaarde finf : 1,00

geïnstalleerde capaciteit onbekend : ja

1a) natuurlijke toevoer van buiten : 556,92 dm³/s

1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium) : 0,00 dm³/s

1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal) : 0,00 dm³/s

1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht : 0,00 dm³/s

met toe- en/of afvoerkanaal : ja

luchtdichtheidsklasse : luka b

maximale ventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : ja

maximale spuiventilatiecapaciteit bij  koudebehoefte : ja

spuivoorziening : te openen ramen

terugregeling/recirculatie : geen terugregeling/recirculatie

installatiejaar : 0

type warmteterugwinning : geen warmteterugwinning

open verbrandingstoestellen qve;Verb;H : 0,00 dm³/s

open verbrandingstoestellen qve;Verb;C : 0,00 dm³/s

Ventilatoren
Ventilatiesysteem P(as) Freg;fan Pnom Aantal Regeling Nelm

[W] [-] [W] [V]

Ventilatiesysteem 1 7,23 0,150 31,76 9 toerenregeling 0,70
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Bevochtiging
Er zijn geen bevochtigingssystemen ingevoerd.

PV-systemen
PV-systeem Apv helling oriëntatie belemmering bouwintegratie type cel Spv

[m²] [°] [Wp]

PV-systeem 1 44,17 30  z minimaal sterk geventileerd kwaliteitsverklaring 294,00 Wp/paneel

Zonnecollectoren
Er zijn geen zonnecollectoren ingevoerd.

Windenergiesystemen
Er zijn geen windenergiesystemen ingevoerd.

Verlichting
Er is gerekend volgens de uitgebreide methode m.b.t. de verlichting voor utiliteitsbouw. Voor woningbouw wordt verlichting altijd forfaitair berekend.

Rekenzone armatuur- aanw.detectie Verl. Regeling Azone Adayl Pn;spec FDart FDdayl

afzuiging in >= 70% Ag zone [m²] [m²] [W/m²] [-] [-]

Souterrain nee ja 1 veegpulsschakel...

icm 

daglichtschakeli...

168,6 0,0 8,00 0,70 0,55

Resultaten
Primair energiegebruik [MJ]

Verwarming 58 034

Warm tapwater 143 449

Koeling 13 428

Bevochtiging 0

Ventilatoren 3 488

Verlichting 52 349

Totaal 270 748

Elektriciteitsproductie gebouwgebonden -43 374

Afgenomen energie 227 374

Geëxporteerde energie 0

Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden -26 292

EPtot 201 083

EP;adm;tot 202 008

Specifieke energieprestatie per m² 289

Netto warmtevraag [kWh/m²] 49

[-]

Berekeningstrap tweede

EPtot / EP;adm;tot 0,995

Voldoet de E/E ja

Voorlopige BENG-indicatoren

Energiebehoefte [kWh/m² per jaar] 57,6

Primair energiegebruik [kWh/m² per jaar] 70,3

Hernieuwbare energie [%] 43,5

[m²]

Ag;tot 698,00

Averlies 1 173,50

[-]

Nwoon 8,00

Informatief
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CO2-emissie totaal 12 324,17 kg

Kwaliteitsverklaringen
type fabrikant product subtype

1 warmtepomp Alpha Innotec SWC 170H/K (vermogen cf 

leverancier)

grondwater; Tsup ≤ 40

2 ventilatie Duco CO₂ System GG (met 

ventilatorvermogen)

C4a met sensor in de wk en slk

3 pv Astroenergy ASM6610M(bk) 300 180
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Codering:             20181211GGVNWB 

Betreft Gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaring 

Toepassing: NEN 7120 & ISSO 82.1 NV 

Fabrikant:            DUCO 

Type:  Duco CO2 System met extra CO2-sensoren, Duco CO2 System met 
CO2 sensor in woonkamer en hoofdslaapkamer 

Ingangsdatum verklaring  1-10-2018 

Geldigheidsduur verklaring   

  

 

Type  
Systeemvariant 

NEN 8088  
fsys freg freg,fan 

Duco CO2 System met extra CO2-
sensoren

 
(GG) 

C4c 1,09 0,50 0,140 

Duco CO2 System met extra CO2-
sensoren

 
(NGG) 

C4C 1,09 0,49 0,188 

Duco CO2 System met CO2 sensor in 
woonkamer en hoofdslaapkamer

 
(GG) 

C4a 1,09 0,51 0,150 

Duco CO2 System met CO2 sensor in 
woonkamer en hoofdslaapkamer

 

(NGG) 
C4a 1,09 0,52 0,232 

 
GG  staat voor grondgebonden woningen 
NGG staat voor niet grondgebonden woningen 

 
Waarden uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in 
de woning het betreffende ventilatiesysteem is  toegepast. Voor de voorwaarden zie de betreffende 
verklaring behorend bij het type op de volgende bladzijden. 
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Gelijkwaardigheidsverklaring

Voorliggende verklaring geeft de conform de VLA-methodiek, versie 1.3 d.d. 17 juli 2018,
bepaalde  aangepaste  waarden  voor  fsys en  freg ter  vervanging  van  de  forfaitaire
rekenwaarde voor respectievelijk de luchtvolumestroomfactor en voor de correctiefactor
voor het regelsysteem bij warmte- en koudebehoefte zoals weergegeven in tabel 2 uit
NEN 8088-1+C1:2012/C3:2014. 

Tevens geeft de verklaring de conform de VLA-methodiek, versie 1.3, aangepaste waarde
voor  freg,fan ter vervanging van de forfaitaire rekenwaarde voor de reductiefactor voor de
luchtvolumestroomregeling  voor  het  omrekenen  van  het  nominale  vermogen  naar
gemiddeld  vermogen  zoals  weergegeven  in  tabel  17  NEN 8088-1+C1:2012/C3:2014,
evenals  de  vervangende  waarde  voor  het  nominale  elektrische  vermogen  van  de
ventilator (Pnom;el). Deze zijn bepaald volgens bepalingsmethode stap 6a. 

De aangepaste waarden zijn geldig bij toepassing van de volgende ventilatievoorziening:

Het ventilatiesysteem is voorzien van de volgende componenten:
– een MV-box (type DucoBox) zonder klepsturing;
– winddrukgestuurde  toevoerroosters,  ∆p ≤ 1 Pa,  in  de  gevels  van  de  woonkamer,

keuken en slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);
– afvoerpunten  in  de  keuken,  badkamer,  wasmachine  opstelplaats  (wasruimte)  en

toiletten, met een afvoercapaciteit overeenkomstig het Bouwbesluit 2012; 
– een  CO2-sensor  in  de  woonkamer  bij  woningen  met  een  gesloten  keuken.  Bij

woningen met een open keuken kan deze CO2-sensor of in de woonkamer of in het
retourkanaal (boxsensor) van de keuken worden geplaatst;

– CO2-sensoren in de slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);
– bedieningsschakelaar in de woonkamer/keuken waarmee naar de nachtstand en naar

de hoogstand kan worden geschakeld.  Bij  een systeem met een CO 2-sensor  in  de
woonkamer (CO2-ruimtesensor) is deze schakelaar geïntegreerd in deze CO2-sensor.
Bij woningen waarbij de CO2-concentratie in het retourkanaal van de keuken wordt
gemeten  (boxsensor)  wordt  een  losse  bedieningsschakelaar  in  de  woonkamer
geplaatst.  In  woningen  met  een  gesloten  keuken  wordt  een  losse  bedienings-
schakelaar in de keuken geplaatst;

– een bedieningsschakelaar in de badkamer waarmee naar de hoogstand kan worden
geschakeld;
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– bij installatie van het systeem in de woning wordt door middel van een drukknop op
de printplaat de regeling GG gekozen.

Ter  onderbouwing van de werking van het systeem is  een rapport van de toegepaste
winddrukgestuurde toevoerroosters (∆p ≤ 1 Pa) benodigd. 

De hulpenergie voor het ventilatiesysteem bedraagt  1,2 W per ruimtesensor/-schakelaar
en  < 1 W  per  boxsensor  volgens  opgave  van  de  fabrikant.  Bij  CO2-meting  moet  de
meetnauwkeurigheid vallen binnen +/- 40 ppm + 5% van de gemeten waarde tussen 300
en 1200 ppm. De sensoren moeten zelfkalibrerend zijn. 

Met  het  beschreven  vraaggestuurde  ventilatiesysteem wordt  energie  bespaard,  omdat
overventilatie  wordt  voorkomen.  Om  dit  te  verdisconteren  in  de  energieprestatie -
coëfficiënt  (EPC)  mag  voor  grondgebonden  woningen  uitgegaan  worden  van  de
volgende waarden:

Op basis van de conform de VLA-methodiek, versie 1.3, bepaalde ventilatiestromen en op
basis van de door de fabrikant verstrekte technische gegevens van de ventilator bij 100
Pa, is bepaald dat voor het nominale vermogen van de ventilatie unit type DucoBox die
onderdeel uitmaakt van het bovengenoemde ventilatiesysteem van Duco Ventilation &
Sun Control de volgende vervangende waarde mag worden aangehouden:

De  waarden  voor  qvinst en  qg;spec;functie g worden  uitgedrukt  in  dm³/s.  Ag betreft  de
gebruiksoppervlakte  en  NW;zi betreft  het  aantal  woningbouweenheden  per  rekenzone.
Beiden worden bepaald volgens NEN 7120. 

In  combinatie  met  de  vervangende  waarde  voor  het  nominale  vermogen  van  de
ventilator  mag  voor  de  reductiefactor  voor  de  luchtvolumestroomregeling  voor  het
omrekenen  van  het  nominale  vermogen  naar  het  gemiddelde  vermogen  voor  de
ventilator, de volgende vervangende waarde aangehouden: 

Op basis van deze gegevens kan in de EPC-berekening het effectieve ventilatorvermogen
(Peff) worden berekend. Voor de woningtypen uit de VLA-methodiek worden de volgende
resultaten gevonden voor het effectieve ventilatorvermogen per woning (Peff,w)  en voor

  Systeemvariant: C.4c
  fsys : 1,09
  freg: 0,50

NA 1107-12-BR  2NA 1107-12-BR  2NA 1107-12-BR  2

  Pnom;el : 7,372.10-3 x (max[qvInst ; qg;spec;functie g x Ag ; 35 x NW;zi])2
  [W]

 freg,fan: 0,140
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het gewogen gemiddelde effectieve ventilatorvermogen voor de betreffende woningen
(P*eff).

Ventilatiesysteem Peff,w [W] P*eff [W]1

GG1 GG2 GG3

Duco CO2 System met extra CO2-sensoren GG 2,5 3,2 2,5 2,7
1Gewogen op de grondgebonden woningen

Het  volledige  onderzoek  naar  de  energetische  aspecten  van  dit  ventilatiesysteem  is
opgenomen in de rapportage met kenmerk NA 1107-2-RA, gedateerd 12 september 2018.
De  rapportage  en  gelijkwaardigheidsverklaring  zijn  middels  een  collegiale  toetsing
gecontroleerd. De gelijkwaardigheidsverklaring is geldig tot 2 jaar na uitgifte.

Mocht blijken dat de kwaliteit van de toegepaste componenten afwijkt van de in deze
gelijkwaardigheidsverklaring gehanteerde specificaties of de inbouw en installatie afwijkt
van  wat  in  deze  gelijkwaardigheidsverklaring  is  aangehouden,  dan  komt  de
gelijkwaardigheidsverklaring te vervallen en dient uitgegaan te worden van de forfaitaire
rekenwaarden uit de geldende versie van NEN 8088-1.

Als  deze  gelijkwaardigheidsverklaring  wordt  gebruikt  voor  de  berekeningen  van  de
EI-index conform ISSO 82 dient de luchtdoorlatendheid van de woning niet groter te zijn
dan qv10;kar ≤ 1,0 dm3/sm2.

Zoetermeer, 12 september 2018
Peutz bv

ir. M. van Beek
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Gelijkwaardigheidsverklaring

Voorliggende verklaring geeft de conform de VLA-methodiek, versie 1.3 d.d. 17 juli 2018,
bepaalde  aangepaste  waarden  voor  fsys en  freg ter  vervanging  van  de  forfaitaire
rekenwaarde voor respectievelijk de luchtvolumestroomfactor en voor de correctiefactor
voor het regelsysteem bij warmte- en koudebehoefte zoals weergegeven in tabel 2 uit
NEN 8088-1+C1:2012/C3:2014. 

Tevens geeft de verklaring de conform de VLA-methodiek, versie 1.3, aangepaste waarde
voor  freg,fan ter vervanging van de forfaitaire rekenwaarde voor de reductiefactor voor de
luchtvolumestroomregeling  voor  het  omrekenen  van  het  nominale  vermogen  naar
gemiddeld  vermogen  zoals  weergegeven  in  tabel  17  NEN 8088-1+C1:2012/C3:2014,
evenals  de  vervangende  waarde  voor  het  nominale  elektrische  vermogen  van  de
ventilator (Pnom;el). Deze zijn bepaald volgens bepalingsmethode stap 6a. 

De aangepaste waarden zijn geldig bij toepassing van de volgende ventilatievoorziening:

Het ventilatiesysteem is voorzien van de volgende componenten:
– een MV-box (type DucoBox) zonder klepsturing;
– winddrukgestuurde  toevoerroosters,  ∆p ≤ 1 Pa,  in  de  gevels  van  de  woonkamer,

keuken en slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);
– afvoerpunten  in  de  keuken,  badkamer,  wasmachine  opstelplaats  (wasruimte)  en

toiletten, met een afvoercapaciteit overeenkomstig het Bouwbesluit 2012; 
– een  CO2-sensor  in  de  woonkamer  bij  woningen  met  een  gesloten  keuken.  Bij

woningen met een open keuken kan deze CO2-sensor of in de woonkamer of in het
retourkanaal (boxsensor) van de keuken worden geplaatst;

– CO2-sensoren in de slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);
– bedieningsschakelaar in de woonkamer/keuken waarmee naar de nachtstand en naar

de hoogstand kan worden geschakeld.  Bij  een systeem met een CO 2-sensor  in  de
woonkamer (CO2-ruimtesensor) is deze schakelaar geïntegreerd in deze CO2-sensor.
Bij woningen waarbij de CO2-concentratie in het retourkanaal van de keuken wordt
gemeten  (boxsensor)  wordt  een  losse  bedieningsschakelaar  in  de  woonkamer
geplaatst.  In  woningen  met  een  gesloten  keuken  wordt  een  losse  bedienings-
schakelaar in de keuken geplaatst;

– een bedieningsschakelaar in de badkamer waarmee naar de hoogstand kan worden
geschakeld;
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– bij installatie van het systeem in de woning wordt door middel van een drukknop op
de printplaat de regeling NGG gekozen.

Ter  onderbouwing van de werking van het systeem is  een rapport van de toegepaste
winddrukgestuurde toevoerroosters (∆p ≤ 1 Pa) benodigd. 

De hulpenergie voor het ventilatiesysteem bedraagt  1,2 W per ruimtesensor/-schakelaar
en  < 1 W  per  boxsensor  volgens  opgave  van  de  fabrikant.  Bij  CO2-meting  moet  de
meetnauwkeurigheid vallen binnen +/- 40 ppm + 5% van de gemeten waarde tussen 300
en 1200 ppm. De sensoren moeten zelfkalibrerend zijn. 

Met  het  beschreven  vraaggestuurde  ventilatiesysteem wordt  energie  bespaard,  omdat
overventilatie  wordt  voorkomen.  Om  dit  te  verdisconteren  in  de  energieprestatie -
coëfficiënt  (EPC)  mag  voor  niet  grondgebonden  woningen  uitgegaan  worden  van  de
volgende waarden:

Op basis van de conform de VLA-methodiek, versie 1.3, bepaalde ventilatiestromen en op
basis van de door de fabrikant verstrekte technische gegevens van de ventilator bij 100
Pa, is bepaald dat voor het nominale vermogen van de ventilatie unit type DucoBox die
onderdeel uitmaakt van het bovengenoemde ventilatiesysteem van Duco Ventilation &
Sun Control de volgende vervangende waarde mag worden aangehouden:

De  waarden  voor  qvinst en  qg;spec;functie g worden  uitgedrukt  in  dm³/s.  Ag betreft  de
gebruiksoppervlakte  en  NW;zi betreft  het  aantal  woningbouweenheden  per  rekenzone.
Beiden worden bepaald volgens NEN 7120. 

In  combinatie  met  de  vervangende  waarde  voor  het  nominale  vermogen  van  de
ventilator  mag  voor  de  reductiefactor  voor  de  luchtvolumestroomregeling  voor  het
omrekenen  van  het  nominale  vermogen  naar  het  gemiddelde  vermogen  voor  de
ventilator, de volgende vervangende waarde aangehouden: 

Op basis van deze gegevens kan in de EPC-berekening het effectieve ventilatorvermogen
(Peff) worden berekend. Voor de woningtypen uit de VLA-methodiek worden de volgende
resultaten gevonden voor het effectieve ventilatorvermogen per woning (Peff,w)  en voor

  Systeemvariant: C.4c
  fsys : 1,09
  freg: 0,49

NA 1107-13-BR  2NA 1107-13-BR  2NA 1107-13-BR  2

  Pnom;el : 7,372.10-3 x (max[qvInst ; qg;spec;functie g x Ag ; 35 x NW;zi])2
  [W]

 freg,fan: 0,188
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het gewogen gemiddelde effectieve ventilatorvermogen voor de betreffende woningen
(P*eff).

Ventilatiesysteem Peff,w [W] P*eff [W]1

NGG1 NGG2 NGG3 NGG4

Duco CO2 System met extra CO2-sensoren NGG 3,3 3,3 2,4 2,4 2,8
1Gewogen op de niet grondgebonden woningen

Het  volledige  onderzoek  naar  de  energetische  aspecten  van  dit  ventilatiesysteem  is
opgenomen in de rapportage met kenmerk NA 1107-2-RA, gedateerd 12 september 2018.
De  rapportage  en  gelijkwaardigheidsverklaring  zijn  middels  een  collegiale  toetsing
gecontroleerd. De gelijkwaardigheidsverklaring is geldig tot 2 jaar na uitgifte.

Mocht blijken dat de kwaliteit van de toegepaste componenten afwijkt van de in deze
gelijkwaardigheidsverklaring gehanteerde specificaties of de inbouw en installatie afwijkt
van  wat  in  deze  gelijkwaardigheidsverklaring  is  aangehouden,  dan  komt  de
gelijkwaardigheidsverklaring te vervallen en dient uitgegaan te worden van de forfaitaire
rekenwaarden uit de geldende versie van NEN 8088-1.

Als  deze  gelijkwaardigheidsverklaring  wordt  gebruikt  voor  de  berekeningen  van  de
EI-index conform ISSO 82 dient de luchtdoorlatendheid van de woning niet groter te zijn
dan qv10;kar ≤ 1,0 dm3/sm2.

Zoetermeer, 12 september 2018
Peutz bv

ir. M. van Beek
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Gelijkwaardigheidsverklaring

Voorliggende verklaring geeft de conform de VLA-methodiek, versie 1.3 d.d. 17 juli 2018,
bepaalde  aangepaste  waarden  voor  fsys en  freg ter  vervanging  van  de  forfaitaire
rekenwaarde voor respectievelijk de luchtvolumestroomfactor en voor de correctiefactor
voor het regelsysteem bij warmte- en koudebehoefte zoals weergegeven in tabel 2 uit
NEN 8088-1+C1:2012/C3:2014. 

Tevens geeft de verklaring de conform de VLA-methodiek, versie 1.3, aangepaste waarde
voor  freg,fan ter vervanging van de forfaitaire rekenwaarde voor de reductiefactor voor de
luchtvolumestroomregeling  voor  het  omrekenen  van  het  nominale  vermogen  naar
gemiddeld  vermogen  zoals  weergegeven  in  tabel  17  NEN 8088-1+C1:2012/C3:2014,
evenals  de  vervangende  waarde  voor  het  nominale  elektrische  vermogen  van  de
ventilator (Pnom;el). Deze zijn bepaald volgens bepalingsmethode stap 6a. 

De aangepaste waarden zijn geldig bij toepassing van de volgende ventilatievoorziening:

Het ventilatiesysteem is voorzien van de volgende componenten:
– een MV-box (type DucoBox) zonder klepsturing;
– winddrukgestuurde  toevoerroosters,  ∆p ≤ 1 Pa,  in  de  gevels  van  de  woonkamer,

keuken en slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);
– afvoerpunten  in  de  keuken,  badkamer,  wasmachine  opstelplaats  (wasruimte)  en

toiletten, met een afvoercapaciteit overeenkomstig het Bouwbesluit 2012; 
– een  CO2-sensor  in  de  woonkamer  bij  woningen  met  een  gesloten  keuken.  Bij

woningen met een open keuken kan deze CO2-sensor of in de woonkamer of in het
retourkanaal (boxsensor) van de keuken worden geplaatst;

– een CO2-sensor in de hoofdslaapkamer;
– bedieningsschakelaar in de woonkamer/keuken waarmee naar de nachtstand en naar

de hoogstand kan worden geschakeld.  Bij  een systeem met een CO 2-sensor  in  de
woonkamer (CO2-ruimtesensor) is deze schakelaar geïntegreerd in deze CO2-sensor.
Bij woningen waarbij de CO2-concentratie in het retourkanaal van de keuken wordt
gemeten  (boxsensor)  wordt  een  losse  bedieningsschakelaar  in  de  woonkamer
geplaatst.  In  woningen  met  een  gesloten  keuken  wordt  een  losse  bedienings-
schakelaar in de keuken geplaatst;

– een bedieningsschakelaar in de badkamer waarmee naar de hoogstand kan worden
geschakeld;

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 79 347 03 47, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl
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– bij installatie van het systeem in de woning wordt door middel van een drukknop op
de printplaat de regeling NGG gekozen.

Ter  onderbouwing van de werking van het systeem is  een rapport van de toegepaste
winddrukgestuurde toevoerroosters (∆p ≤ 1 Pa) benodigd. 

De hulpenergie voor het ventilatiesysteem bedraagt  1,2 W per ruimtesensor/-schakelaar
en  < 1 W  per  boxsensor  volgens  opgave  van  de  fabrikant.  Bij  CO2-meting  moet  de
meetnauwkeurigheid vallen binnen +/- 40 ppm + 5% van de gemeten waarde tussen 300
en 1200 ppm. De sensoren moeten zelfkalibrerend zijn. 

Met  het  beschreven  vraaggestuurde  ventilatiesysteem wordt  energie  bespaard,  omdat
overventilatie  wordt  voorkomen.  Om  dit  te  verdisconteren  in  de  energieprestatie -
coëfficiënt  (EPC)  mag  voor  niet  grondgebonden  woningen  uitgegaan  worden  van  de
volgende waarden:

Op basis van de conform de VLA-methodiek, versie 1.3, bepaalde ventilatiestromen en op
basis van de door de fabrikant verstrekte technische gegevens van de ventilator bij 100
Pa, is bepaald dat voor het nominale vermogen van de ventilatie unit type DucoBox die
onderdeel uitmaakt van het bovengenoemde ventilatiesysteem van Duco Ventilation &
Sun Control de volgende vervangende waarde mag worden aangehouden:

De  waarden  voor  qvinst en  qg;spec;functie g worden  uitgedrukt  in  dm³/s.  Ag betreft  de
gebruiksoppervlakte  en  NW;zi betreft  het  aantal  woningbouweenheden  per  rekenzone.
Beiden worden bepaald volgens NEN 7120. 

In  combinatie  met  de  vervangende  waarde  voor  het  nominale  vermogen  van  de
ventilator  mag  voor  de  reductiefactor  voor  de  luchtvolumestroomregeling  voor  het
omrekenen  van  het  nominale  vermogen  naar  het  gemiddelde  vermogen  voor  de
ventilator, de volgende vervangende waarde aangehouden: 

Op basis van deze gegevens kan in de EPC-berekening het effectieve ventilatorvermogen
(Peff) worden berekend. Voor de woningtypen uit de VLA-methodiek worden de volgende
resultaten gevonden voor het effectieve ventilatorvermogen per woning (Peff,w)  en voor

  Systeemvariant: C.4a
  fsys : 1,09
  freg: 0,52

NA 1107-11-BR  2NA 1107-11-BR  2NA 1107-11-BR  2

  Pnom;el : 7,372.10-3 x (max[qvInst ; qg;spec;functie g x Ag ; 35 x NW;zi])2
  [W]

 freg,fan: 0,232
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het gewogen gemiddelde effectieve ventilatorvermogen voor de betreffende woningen
(P*eff).

Ventilatiesysteem Peff,w [W] P*eff [W]1

NGG1 NGG2 NGG3 NGG4

Duco CO2 System met CO2-sensor in woonkamer en 

hoofdslaapkamer NGG

4,1 4,1 3,0 3,0 3,5

1Gewogen op de niet grondgebonden woningen

Het  volledige  onderzoek  naar  de  energetische  aspecten  van  dit  ventilatiesysteem  is
opgenomen in de rapportage met kenmerk NA 1107-2-RA, gedateerd 12 september 2018.
De  rapportage  en  gelijkwaardigheidsverklaring  zijn  middels  een  collegiale  toetsing
gecontroleerd. De gelijkwaardigheidsverklaring is geldig tot 2 jaar na uitgifte.

Mocht blijken dat de kwaliteit van de toegepaste componenten afwijkt van de in deze
gelijkwaardigheidsverklaring gehanteerde specificaties of de inbouw en installatie afwijkt
van  wat  in  deze  gelijkwaardigheidsverklaring  is  aangehouden,  dan  komt  de
gelijkwaardigheidsverklaring te vervallen en dient uitgegaan te worden van de forfaitaire
rekenwaarden uit de geldende versie van NEN 8088-1.

Als  deze  gelijkwaardigheidsverklaring  wordt  gebruikt  voor  de  berekeningen  van  de
EI-index conform ISSO 82 dient de luchtdoorlatendheid van de woning niet groter te zijn
dan qv10;kar ≤ 1,0 dm3/sm2.

Zoetermeer, 12 september 2018
Peutz bv

ir. M. van Beek
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Gelijkwaardigheidsverklaring

Voorliggende verklaring geeft de conform de VLA-methodiek, versie 1.3 d.d. 17 juli 2018,
bepaalde  aangepaste  waarden  voor  fsys en  freg ter  vervanging  van  de  forfaitaire
rekenwaarde voor respectievelijk de luchtvolumestroomfactor en voor de correctiefactor
voor het regelsysteem bij warmte- en koudebehoefte zoals weergegeven in tabel 2 uit
NEN 8088-1+C1:2012/C3:2014. 

Tevens geeft de verklaring de conform de VLA-methodiek, versie 1.3, aangepaste waarde
voor  freg,fan ter vervanging van de forfaitaire rekenwaarde voor de reductiefactor voor de
luchtvolumestroomregeling  voor  het  omrekenen  van  het  nominale  vermogen  naar
gemiddeld  vermogen  zoals  weergegeven  in  tabel  17  NEN 8088-1+C1:2012/C3:2014,
evenals  de  vervangende  waarde  voor  het  nominale  elektrische  vermogen  van  de
ventilator (Pnom;el). Deze zijn bepaald volgens bepalingsmethode stap 6a. 

De aangepaste waarden zijn geldig bij toepassing van de volgende ventilatievoorziening:

Het ventilatiesysteem is voorzien van de volgende componenten:
– een MV-box (type DucoBox) zonder klepsturing;
– winddrukgestuurde  toevoerroosters,  ∆p ≤ 1 Pa,  in  de  gevels  van  de  woonkamer,

keuken en slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);
– afvoerpunten  in  de  keuken,  badkamer,  wasmachine  opstelplaats  (wasruimte)  en

toiletten, met een afvoercapaciteit overeenkomstig het Bouwbesluit 2012; 
– een  CO2-sensor  in  de  woonkamer  bij  woningen  met  een  gesloten  keuken.  Bij

woningen met een open keuken kan deze CO2-sensor of in de woonkamer of in het
retourkanaal (boxsensor) van de keuken worden geplaatst;

– een CO2-sensor in de hoofdslaapkamer;
– bedieningsschakelaar in de woonkamer/keuken waarmee naar de nachtstand en naar

de hoogstand kan worden geschakeld.  Bij  een systeem met een CO 2-sensor  in  de
woonkamer (CO2-ruimtesensor) is deze schakelaar geïntegreerd in deze CO2-sensor.
Bij woningen waarbij de CO2-concentratie in het retourkanaal van de keuken wordt
gemeten  (boxsensor)  wordt  een  losse  bedieningsschakelaar  in  de  woonkamer
geplaatst. In  woningen  met  een  gesloten  keuken  wordt  een  losse  bedienings-
schakelaar in de keuken geplaatst;

– een bedieningsschakelaar in de badkamer waarmee naar de hoogstand kan worden
geschakeld;

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 79 347 03 47, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl
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– bij installatie van het systeem in de woning wordt door middel van een drukknop op
de printplaat de regeling GG gekozen.

Ter  onderbouwing van de werking van het systeem is  een rapport van de toegepaste
winddrukgestuurde toevoerroosters (∆p ≤ 1 Pa) benodigd. 

De hulpenergie voor het ventilatiesysteem bedraagt  1,2 W per ruimtesensor/-schakelaar
en  < 1 W  per  boxsensor  volgens  opgave  van  de  fabrikant.  Bij  CO2-meting  moet  de
meetnauwkeurigheid vallen binnen +/- 40 ppm + 5% van de gemeten waarde tussen 300
en 1200 ppm. De sensoren moeten zelfkalibrerend zijn. 

Met  het  beschreven  vraaggestuurde  ventilatiesysteem wordt  energie  bespaard,  omdat
overventilatie  wordt  voorkomen.  Om  dit  te  verdisconteren  in  de  energieprestatie -
coëfficiënt  (EPC)  mag  voor  grondgebonden  woningen  uitgegaan  worden  van  de
volgende waarden:

Op basis van de conform de VLA-methodiek, versie 1.3, bepaalde ventilatiestromen en op
basis van de door de fabrikant verstrekte technische gegevens van de ventilator bij 100
Pa, is bepaald dat voor het nominale vermogen van de ventilatie unit type DucoBox die
onderdeel uitmaakt van het bovengenoemde ventilatiesysteem van Duco Ventilation &
Sun Control de volgende vervangende waarde mag worden aangehouden:

De  waarden  voor  qvinst en  qg;spec;functie g worden  uitgedrukt  in  dm³/s.  Ag betreft  de
gebruiksoppervlakte  en  NW;zi betreft  het  aantal  woningbouweenheden  per  rekenzone.
Beiden worden bepaald volgens NEN 7120. 

In  combinatie  met  de  vervangende  waarde  voor  het  nominale  vermogen  van  de
ventilator  mag  voor  de  reductiefactor  voor  de  luchtvolumestroomregeling  voor  het
omrekenen  van  het  nominale  vermogen  naar  het  gemiddelde  vermogen  voor  de
ventilator, de volgende vervangende waarde aangehouden: 

Op basis van deze gegevens kan in de EPC-berekening het effectieve ventilatorvermogen
(Peff) worden berekend. Voor de woningtypen uit de VLA-methodiek worden de volgende
resultaten gevonden voor het effectieve ventilatorvermogen per woning (Peff,w)  en voor
het gewogen gemiddelde effectieve ventilatorvermogen voor de betreffende woningen
(P*eff).

  Systeemvariant: C.4a
  fsys : 1,09
  freg: 0,51

NA 1107-10-BR  2NA 1107-10-BR  2NA 1107-10-BR  2

  Pnom;el : 7,372.10-3 x (max[qvInst ; qg;spec;functie g x Ag ; 35 x NW;zi])2
  [W]

 freg,fan: 0,150
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Ventilatiesysteem Peff,w [W] P*eff [W]1

GG1 GG2 GG3

Duco CO2 System met CO2-sensor in woonkamer en 

hoofdslaapkamer GG

2,7 3,5 2,7 2,9

1Gewogen op de grondgebonden woningen

Het  volledige  onderzoek  naar  de  energetische  aspecten  van  dit  ventilatiesysteem  is
opgenomen in de rapportage met kenmerk NA 1107-2-RA, gedateerd 12 september 2018.
De  rapportage  en  gelijkwaardigheidsverklaring  zijn  middels  een  collegiale  toetsing
gecontroleerd. De gelijkwaardigheidsverklaring is geldig tot 2 jaar na uitgifte.

Mocht blijken dat de kwaliteit van de toegepaste componenten afwijkt van de in deze
gelijkwaardigheidsverklaring gehanteerde specificaties of de inbouw en installatie afwijkt
van  wat  in  deze  gelijkwaardigheidsverklaring  is  aangehouden,  dan  komt  de
gelijkwaardigheidsverklaring te vervallen en dient uitgegaan te worden van de forfaitaire
rekenwaarden uit de geldende versie van NEN 8088-1.

Als  deze  gelijkwaardigheidsverklaring  wordt  gebruikt  voor  de  berekeningen  van  de
EI-index conform ISSO 82 dient de luchtdoorlatendheid van de woning niet groter te zijn
dan qv10;kar ≤ 1,0 dm3/sm2.

Zoetermeer, 12 september 2018
Peutz bv

ir. M. van Beek
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Codering:             20160865GKPVUW 

Betreft Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NEN 7120, ISSO 82.1 en ISSO 75.1 

Fabrikant Astronergy 

Type:  Diverse PV-panelen 
 

Ingangsdatum verklaring  23-09-2016 (2-11-2016 en 7-11-2017 uitgebreid met aantal PV-panelen)  

Geldigheidsduur verklaring   

  

 

PV-paneel  Afmeting 

 1 paneel  

(lxb) 

Piekvermogen per m
2 

paneel 

[Wp/m
2
] 

Toegevoegd op 

PV-paneel ASM6610P 255 

1654 x 989 mm 

Oppervlakte 
1,636 m

2
 

 

155 23-09-2016 

PV-paneel ASM6610P 260 155 23-09-2016 

PV-paneel ASM6610P 265 160 23-09-2016 

PV-paneel ASM6610P 270 165 23-09-2016 

PV-paneel ASM6610M (bk) 275 165 23-09-2016 

PV-paneel ASM6610M (bk) 280 170 23-09-2016 

PV-paneel ASM6610M (bk) 285 170 23-09-2016 

PV-paneel ASM6610M (bk) 290 175 23-09-2016 

PV-paneel ASM6610M (bk) 295 180 23-09-2016 

PV-paneel ASM6610M (bk) 300 180 23-09-2016 

PV-paneel ASM 6610M 270 160 2-11-2016 

PV-paneel ASM 6610M 275 165 2-11-2016 

PV-paneel ASM 6610M 280 170 2-11-2016 

PV-paneel ASM 6610M 285 170 2-11-2016 

PV-paneel ASM 6610M 290 175 2-11-2016 

PV-paneel ASM 6610M 295 180 2-11-2016 

PV-paneel ASM 6610M 300 180 2-11-2016 

PV-paneel ASM6610P 275 165 7-11-2017 

PV-paneel ASM6610P 280 170 7-11-2017 

PV-paneel ASM6610P 285 170 7-11-2017 

PV-paneel ASM6610P 290 175 7-11-2017 

   

   

   

   

Vervolg zie volgende bladzijde 
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PV-paneel  
Afmeting 

 1 paneel  

(lxb) 

Piekvermogen per m
2 

paneel 

[Wp/m
2
] 

Toegevoegd op 

PV-paneel CHSM6610P 265 
1648 x 990 mm 

Oppervlakte 
1,632 m

2
 

 

160 7-11-2017 

PV-paneel CHSM6610P 270 165 7-11-2017 

PV-paneel CHSM6610P 275 165 7-11-2017 

PV-paneel CHSM6610P 280 170 7-11-2017 

PV-paneel CHSM6612P 320 1954 x 990 mm 
Oppervlakte 

1,934 m
2
 

165 7-11-2017 

PV-paneel CHSM6612P 325 165 7-11-2017 

PV-paneel CHSM6610M(BL) 275 
1648 x 990 mm 

Oppervlakte 
1,632 m

2
 

 

165 7-11-2017 

PV-paneel CHSM6610M(BL) 280 170 7-11-2017 

PV-paneel CHSM6610M(BL) 285 170 7-11-2017 

PV-paneel CHSM6610M(BL) 290 175 7-11-2017 

   
De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan 
worden dat het betreffende paneel van Astronergy is toegepast. 
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SAMENVATTING 

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de 

geluidbelasting door wegverkeer op de locatie Van der Valk Boumanweg / 

Zijldijk te Leiderdorp.. De ontwikkeling betreft de nieuwbouw van een 

zorgvilla. De ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Leiderdorp 

binnen de geluidzone van de Van der Valk Boumanweg en de Zijldijk op 

resp. ca. 22 en 42 meter uit de as van de weg 

 

De geluidbelasting door de Van der Valk Boumanweg bedraagt ten hoogste 

47 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De geluidbelasting door de Zijldijk 

bedraagt ten hoogste 40 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt door deze wegen niet 

overschreden. Een hogere waarde voor de geluidbelasting door wegverkeer 

is voor beide wegen niet nodig.  

 

Er zal voor het aspect geluid sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening 

als voor de woning wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering 

conform het Bouwbesluit. Voor alle gevels bedraagt de benodigde 

karakteristieke geluidwering GA;k 20 dB. Dit is de minimum waarde uit het 

Bouwbesluit. Er kan zonder maatregelen voldaan worden aan de eisen uit 

het Bouwbesluit. Er zijn geen aanvullende voorzieningen nodig om te 

voldoen aan de eis van een goede ruimtelijke ordening.  
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1 INLEIDING 

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de 

geluidbelasting door wegverkeer op de locatie Van der Valk Boumanweg / 

Zijldijk te Leiderdorp. De ontwikkeling betreft de nieuwbouw van een 

zorgvilla. 

 

De ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Leiderdorp binnen de 

geluidzone van de Van der Valk Boumanweg en de Zijldijk op resp. ca. 22 

en 42 meter uit de as van de weg.  

 

Figuur I.1 overzicht locatie. 

 

Een situatieoverzicht is tevens weergegeven in tekening 1 in bijlage I en 

figuur 1 – 2 in bijlage II. 
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2 WETTELIJK KADER 

Het wettelijk kader voor het berekenen en beoordelen van de geluidbelasting 

door wegverkeer wordt in grote lijnen bepaald door de Wet Geluidhinder 

(Wgh), de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) en het Reken- en meetvoorschrift 

Geluid 2012. 

2.1 Wet Geluidhinder 

Er ligt langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen veelal een 

planologisch aandachtsgebied, de geluidzone. Binnen deze zone biedt de 

Wet Geluidhinder (Wgh) in een aantal gevallen bescherming tegen 

verkeerslawaai aan geluidgevoelige bestemmingen. Er ligt geen geluidzone 

langs 30/km/u-wegen en langs wegen op een woonerf. 

2.2 Omvang geluidzone 

Wegen 

De breedte van de geluidzone is omschreven in Wgh art 74 en is afhankelijk 

van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving, te weten stedelijk 

of buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de 

bebouwde kom, buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde 

kom. De zone langs een auto(snel)weg is echter altijd buitenstedelijk gebied, 

ongeacht of deze zone binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Tabel II.1 

geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties. 

 

TABEL II.1: Breedte van de geluidzone vanaf de as van de weg (Wgh art 74) 

Aantal rijstroken Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom en 

langs auto(snel)weg 

1 of 2 rijstroken 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

200 meter 

350 meter 

350 meter 

250 meter 

400 meter 

600 meter 

 

Spoorwegen 

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in art. 

1.4a van het Besluit Geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. 

De breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het 

geluidproductieplafond. Tabel II.2 geeft de breedte van de geluidzone voor 

de verschillende situaties. 
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TABEL II.2: Breedte van de geluidzone vanaf de buitenste spoorstaaf (art 1.4a Bgh) 

Hoogte geluidproductieplafond Zonebreedte in meters 

< 56 dB 

56 dB – 61 dB 

61 dB – 66 dB 

66 dB – 71 dB 

71 dB – 74 dB 

>= 74 dB 

100 meter 

200 meter 

300 meter 

600 meter 

900 meter 

1200 meter 

 

Industrieterreinen 

De zone rond een industrieterrein is vastgelegd in een bestemmingsplan. De 

grootte van de zone is afhankelijk van de benodigde of gewenste 

geluidruimte van het gezoneerde terrein. Binnen de zone rond het 

industrieterrein kunnen geluidgevoelige bestemmingen liggen waarvoor een 

maximale hogere waarde kan worden vastgesteld.  

2.3 Grenswaarden en hogere waarden 

Wegverkeer en railverkeer 

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten is 

beschreven in de Wet Geluidhinder en in het Besluit Geluidhinder. De 

voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting bedraagt 48 dB op de gevels 

van de woning t.g.v. een weg (Wgh art 82) en eveneens 48 dB op andere 

geluidgevoelige gebouwen (Bgh art 3.1). 

 

Het bevoegd gezag kan van dit beschermingsniveau afwijken door voor 

woningen een hogere waarde vast te stellen tot ten hoogste de maximale 

ontheffingswaarde. Voor wegverkeer zijn in tabel II.3 de 

voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde 

(Wgh art 83) weergegeven. 

 

TABEL II.3: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs wegen (Wgh art 83) 

Gebouw Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom en 

langs auto(snel)weg 

Woning 

Agrarische woning 

Vervangende nieuwbouw

63 dB 

63 dB 

68 dB 

53 dB 

58 dB 

58 dB / 63 dB
1 

1 63 dB langs auto(snel)wegen binnen de bebouwde kom 

 

De maximale ontheffingswaarden voor overige geluidgevoelige objecten 

bedragen ( Bgh art 3.2) 53 dB buiten de bebouwde kom en 63 dB binnen de 

bebouwde kom. Voor geluidgevoelige terreinen bedraagt de maximale 

ontheffingswaarde 53 dB. 
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Een hogere waarde voor wegverkeer mag alleen worden vastgesteld als 

maatregelen om de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde te 

beperken onvoldoende doeltreffend zijn of als deze maatregelen ernstige 

bezwaren hebben van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (Wgh art 110-a).  

 

In tabel II.4 zijn voor railverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarden en ten 

hoogste de maximale ontheffingswaarde (Bgh art 4.9 – 4.12) aangegeven. 

 

TABEL II.4: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs spoorwegen (Bgh art 4.9 

– 4.12) 

Gebouw Voorkeursgrenswaarde Hoogst toelaatbare 

geluidsbelasting 

Woning 

Andere geluidsgevoelige gebouwen 

Geluidsgevoelige terreinen 

55 dB 

53 dB 

55 dB 

68 dB 

68 dB 

63 dB
 

 

Industrielawaai 

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten binnen de 

zone is beschreven in de Wet Geluidhinder (art 44 en 45). De 

voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 50 dB(A). De maximale 

hogere waarde bedraagt voor 55 dB(A) voor geprojecteerde woningen en 60 

dB(A) voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen. 

2.4 Wet RO en 30 km/u-wegen 

Wegen op woonerven en 30 km/u-wegen hebben geen geluidzone. De 

geluidbelasting door wegverkeer op deze wegen wordt dan ook formeel niet 

getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De geluidbelasting ten gevolge 

van deze wegen kan echter wel van belang bij de beoordeling of sprake is 

van een “goede ruimtelijke ordening”.  

 

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” kan het 

hanteren van grenswaarden worden aangesloten bij het hierboven 

omschreven toetsingskader van de Wgh. 

2.5 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 

De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt 

bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 

2012. De rekenmethoden zijn gebaseerd op het berekenen van de 

geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort 

wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de 

geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel).  
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3 WEGVERKEER 

3.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de 

verkeersintensiteit in de toekomstige situatie.  

 

De verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel III.1 Bij de berekeningen is 

uitgegaan van prognoses voor 2027 van de gemeente Leiderdorp. Deze zijn 

gebaseerd op het RVMK 3.1.1 (oktober 2017) inclusief de projecten Leidse 

Ring Noord en Rijnlandroute. In dit model is de Spanjaardsbrug afgesloten 

voor gemotoriseerd verkeer (beleidsvoornemen gemeente Leiden). Voor de 

verdelingen is gebruik gemaakt van recente tellingen (najaar 2016). 

 

TABEL III.1: overzicht weg- en verkeersgegevens 2027 

Omschrijving Van der Valk 

Boumanweg 

Zijldijk 

- etmaalintensiteit jaar 2027 werkdag 

- etmaalintensiteit jaar 2027 weekdag 

- daguurintensiteit [%] 

- avonduurintensiteit [%] 

- nachtuurintensiteit [%] 

- perc. lichte mvt dag/avond/nacht [%] 

- perc. middelzware mvt dag/avond/nacht [%] 

- perc. zware mvt dag/avond/nacht [%] 

- rijsnelheid [km/uur]  

- type wegdek 

- verkeerregelinstallatie binnen 150 m 

- obstakel/rotonde binnen 100 meter 

2250 

2025 

6,7 

3,3 

0,86 

97,9/98,8/98,7 

1,4/0,8/0,9 

0,7/0,3/0,4 

50 

referentie  

nee 

nee 

2250 

2025 

7,0 

2,8 

0,55 

94,8/95,6/90,0 

4,5/4,4/9,4 

0,7/0,0/0,6 

50 

referentie 

nee 

nee 

3.2 Rekenmodel 

De op de geplande ontwikkeling invallende geluidbelasting is bepaald met 

een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In 

deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van 

rekenmethode II.  
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3.3 Resultaten 

Tabel III.2 geeft voor de Van der Valk Boumanweg een overzicht van de 

berekende invallende geluidbelasting Lden in 2027, na 5 dB aftrek ex art 

110g Wgh. 

 

TABEL III.2: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2027 tgv de Van der 

Valk Boumanweg na aftrek van 5 dB 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Zuidwestgevel 

Noordwestgevel 

Westgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

Zuidgevel 

Zuidoostgevel 

46 

44 

44 

38 

20 

34 

36 

47 

45 

46 

40 

22 

36 

38 

 

Tabel III.3 geeft voor de Zijldijk een overzicht van de berekende invallende 

geluidbelasting Lden in 2027, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh. 

 

TABEL III.3: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2027 tgv de Zijldijk 

na aftrek van 5 dB 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Zuidwestgevel 

Noordwestgevel 

Westgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

Zuidgevel 

Zuidoostgevel 

4 

40 

39 

38 

12 

8 

5 

6 

42 

46 

41 

15 

9 

7 

 

Tabel III.4 geeft voor alle wegen samen een overzicht van de berekende 

invallende geluidbelasting Lden in 2027, zonder aftrek ex art 110g Wgh. 

 

TABEL III4: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2027 tgv alle wegen 

samen zonder aftrek 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Zuidwestgevel 

Noordwestgevel 

Westgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

Zuidgevel 

Zuidoostgevel 

52 

51 

50 

46 

26 

39 

41 

52 

52 

52 

48 

28 

41 

43 

Voor de invoergegevens in het model en de rekenresultaten wordt verwezen 

naar de berekeningen in bijlage II.  
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4 CONCLUSIES GELUIDBELASTING 

4.1 Toetsing en hogere waarden wegverkeer  

De geluidbelasting door de Van der Valk Boumanweg bedraagt ten hoogste 

47 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De geluidbelasting door de Zijldijk 

bedraagt ten hoogste 40 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt door deze wegen niet 

overschreden.  

 

Een hogere waarde voor de geluidbelasting door wegverkeer is voor beide 

wegen niet nodig.  

4.2 Toetsing RO 

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is 

aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh. De geluidbelasting door alle 

wegen samen bedraagt ten hoogste 52 dB zonder aftrek.  

Er zal voor het aspect geluid sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening 

als voor de woning wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering 

conform het Bouwbesluit. 

4.3 Eis geluidwering  

Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering GA;k van 

de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning 

ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 33 

dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering 

GA;k. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de 

verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 dB.  

 

Voor alle gevels bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering GA;k 20 

dB. Dit is de minimum waarde uit het Bouwbesluit. Er kan zonder 

maatregelen voldaan worden aan de eisen uit het Bouwbesluit. Er zijn geen 

aanvullende voorzieningen nodig om te voldoen aan de eis van een goede 

ruimtelijke ordening.  
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv Van der Valk Bouwmanweg na 5 dB aftrek17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van der Valk Bouwmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidwestgevel 1,50 45,8 42,6 36,8 46,5
01_B zuidwestgevel 4,50 46,8 43,6 37,7 47,4
02_A noordwestgevel 1,50 43,6 40,4 34,6 44,3
02_B noordwestgevel 4,50 44,6 41,4 35,5 45,3
03_A westgevel 1,50 43,5 40,3 34,5 44,2

03_B westgevel 4,50 44,9 41,7 35,9 45,6
04_A noordgevel 1,50 37,1 33,9 28,1 37,8
04_B noordgevel 4,50 38,8 35,6 29,8 39,5
05_A oostgevel 1,50 19,6 16,4 10,6 20,3
05_B oostgevel 4,50 21,2 18,0 12,1 21,9

06_A zuidgevel 1,50 33,4 30,2 24,4 34,1
06_B zuidgevel 4,50 35,4 32,2 26,3 36,0
07_A zuidoostgevel 1,50 35,3 32,1 26,3 36,0
07_B zuidoostgevel 4,50 36,9 33,8 27,9 37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv Zijldijk na 5 dB aftrek17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zijldijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidwestgevel 1,50 4,5 0,3 -5,9 4,5
01_B zuidwestgevel 4,50 5,8 1,6 -4,6 5,8
02_A noordwestgevel 1,50 40,1 36,0 29,4 40,1
02_B noordwestgevel 4,50 41,9 37,8 31,3 41,9
03_A westgevel 1,50 39,1 35,0 28,4 39,1

03_B westgevel 4,50 40,9 36,8 30,2 40,9
04_A noordgevel 1,50 38,1 34,0 27,4 38,1
04_B noordgevel 4,50 39,9 35,8 29,2 39,9
05_A oostgevel 1,50 12,4 8,2 2,0 12,4
05_B oostgevel 4,50 15,0 10,8 4,6 15,0

06_A zuidgevel 1,50 7,5 3,3 -3,0 7,5
06_B zuidgevel 4,50 9,0 4,8 -1,4 9,0
07_A zuidoostgevel 1,50 5,0 0,8 -5,5 5,0
07_B zuidoostgevel 4,50 6,5 2,3 -3,9 6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv alle wegen samen zonder aftrek17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidwestgevel 1,50 50,8 47,6 41,8 51,5
01_B zuidwestgevel 4,50 51,8 48,6 42,7 52,4
02_A noordwestgevel 1,50 50,2 46,7 40,7 50,7
02_B noordwestgevel 4,50 51,5 48,0 41,9 51,9
03_A westgevel 1,50 49,9 46,5 40,5 50,4

03_B westgevel 4,50 51,4 47,9 41,9 51,9
04_A noordgevel 1,50 45,6 42,0 35,8 45,9
04_B noordgevel 4,50 47,4 43,7 37,5 47,7
05_A oostgevel 1,50 25,4 22,0 16,1 25,9
05_B oostgevel 4,50 27,1 23,7 17,9 27,7

06_A zuidgevel 1,50 38,4 35,2 29,4 39,1
06_B zuidgevel 4,50 40,4 37,2 31,4 41,0
07_A zuidoostgevel 1,50 40,3 37,1 31,3 41,0
07_B zuidoostgevel 4,50 42,0 38,8 32,9 42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
01 hard 0,00
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden17-192 Van der Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden17-192 Van der Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00
nl.top10nl 0,00

nl.top10nl 0,00
01 hard 0,00
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van ontvangers17-192 Van der Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 noordwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 Van der Valk Bouwmanweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
02 Zijldijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01  50  50 --  50  50  50 --   2025,00   6,70   3,30   0,86 -- -- -- -- --  97,90  98,80  98,70 --   1,40
02  50  50 --  50  50  50 --   2025,00   7,00   2,80   0,55 -- -- -- -- --  94,80  95,60  90,00 --   4,50
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01   0,80   0,90 --   0,70   0,40   0,40 -- -- -- -- --    132,83     66,02     17,19 --      1,90      0,53      0,16 --      0,95      0,27
02   4,40   9,40 --   0,70 --   0,60 -- -- -- -- --    134,38     54,21     10,02 --      6,38      2,49      1,05 --      0,99 --
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01      0,07 --   75,34   82,16   87,98   94,51  101,21   97,71   90,93   80,70   71,88   78,56   84,00   91,18   98,06   94,54   87,74
02      0,07 --   76,38   83,67   90,25   95,15  101,55   98,16   91,40   81,87   72,01   79,30   85,76   90,81   97,46   94,06   87,29
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01   77,24   66,08   72,78   78,26   85,35   92,22   88,71   81,91   71,44 -- -- -- -- -- -- --
02   77,56   66,37   74,09   81,21   84,70   90,71   87,47   80,75   71,99 -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen17-192 Vander Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 8k

01 --
02 --
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van groepen17-192 Van der Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Van der Valk Bouwmanweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Zijldijk 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Bijlage II  oktober 2017Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van rekenparameters17-192 Van der Valk Bouwmanweg Leiderdorp

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke ad
Rekenmethode RMW-2012
    
Aangemaakt door ad op 30-10-2017
Laatst ingezien door ad op 31-10-2017
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

31-10-2017 14:27:42Geomilieu V4.30
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1. INLEIDING 

In opdracht van De Wageningse Eng Beheer B.V. heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. 

een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Van der Valk 

Boumanweg 236 te Leiderdorp. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van 

de locatie. 

 

Het doel van dit verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit 

(in relatie tot mogelijke verontreinigingen in de bodem). Hiertoe is de kwaliteit van 

zowel de grond als het grondwater beoordeeld op basis van een steekproef, waarbij 

een beperkt aantal boringen is verricht en een aantal grond(meng)monsters en 

grondwatermonsters chemisch-analytisch zijn onderzocht. 

 

Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie is de werkwijze conform de NEN 5725 

(vooronderzoek) en de NEN 5740 (uitvoering verkennend onderzoek) gehanteerd. 

 

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de locatiegegevens, de verrichte 

veldwerkzaamheden, het chemisch-analytisch onderzoek en de resultaten van het 

uitgevoerde onderzoek. Tot slot worden de verzamelde gegevens over de grond- en 

grondwaterkwaliteit getoetst aan de huidige richtlijnen en worden aanbevelingen 

geformuleerd. 

 

Moerdijk Bodemsanering B.V. is in het bezit van het Procescertificaat veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de BRL 2000. Het veldwerk is derhalve 

verricht onder dit certificaat op basis van de richtlijnen in protocol 2001. De 

grondwaterbemonstering is verricht onder dit certificaat op basis van de richtlijnen in 

protocol 2002. Moerdijk Bodemsanering B.V. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk 

van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en de daarbij 

behorende protocollen.  
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2 VOORONDERZOEK 

 

2.1 Algemeen en bronvermelding 

Onderdeel van het verkennend bodemonderzoek is het verrichten van een 

vooronderzoek. Op basis van het vooronderzoek is bepaald of in het verleden mogelijk 

bodembedreigende activiteiten zijn ontplooid.  

 

Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen 

geraadpleegd. In onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn 

en welke informatie daar globaal te vinden is. In de hierna volgende paragrafen zijn de 

resultaten van het vooronderzoek toegelicht. 

 
Tabel 1. Geraadpleegde bronnen vooronderzoek 

Internet 

www.bodemloket.nl Indicatie aanwezigheid (ernstige) bodemverontreiniging of bodembedreigende 
activiteiten. 

www.bagviewerkadaster.nl De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn onderdeel van het 
overheidsstelsel van basisregistraties. Op de kaart kunnen adresgegevens 

eenvoudig verkregen worden, alsmede het bouwjaar van de aanwezige 
gebouwen en het gebruiksdoel van het gebouw. 

www.dinoloket.nl Indicatie bodemopbouw en geohydrologie. 

www.topotijdreis.nl Indicatie historisch gebruik van de onderzoekslocatie (o.a. bebouwing). 

www.archeologieinnederland.nl Verwachtingskans archeologische monumentenkaart (AMK). 

Omgevingsdienst West-Holland 

Milieuvergunning Veel inrichtingen (bedrijven en instellingen) hebben een omgevingsvergunning 
nodig. Aan de verlening van een vergunning kunnen voorschriften worden 
verbonden. 

Bodemonderzoeken Op de locatie of in de directe omgeving kunnen reeds bodemonderzoeken zijn 
uitgevoerd. Deze kunnen een indicatie geven van de kwaliteit van de bodem ter 
plaatse van de onderzoekslocatie. 

Tankenbestand Indicatie aanwezigheid (ondergrondse) brandstoftank(s). 

Asbestkansenkaart Verwachtingskans aantreffen asbest in de bodem. 

 

2.2 Historische en actuele gegevens onderzoekslocatie 

De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Leiderdorp, sectie A, nummer 4592 en 

heeft een oppervlakte van 1.985 m2. De locatie betreft een vrijstaande villa met tuin.  

 

Een situatieschets van de locatie is opgenomen in bijlage 1a; een kadastrale kaart met 

omgevingskaart is opgenomen in bijlage 1b. In bijlage 1c zijn enkele foto’s opgenomen 

van de huidige situatie.   

 

In tabel 2 staan de historische, huidige en toekomstige gegevens over de locatie 

vermeld. 
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Tabel 2. Historisch, huidig en toekomstig bodemgebruik onderzoekslocatie 

Historisch   

Gebruik locatie De woning is omstreeks 1881 gebouwd op de locatie.  

Voormalige 
bodembedreigende activiteiten 

Niet bekend 

Boven- en ondergrondse tanks Ondergrondse huisbrandolietank, ca. 3.000 liter. Gesaneerd (gereinigd en 
verwijderd) door Milieutec (kiwacertificaatnr.: AK4768, d.d. 22 april 1997). 

Ophoging en demping Mogelijk stedelijke ophooglaag 

Voormalige 

bodembedreigende activiteiten 
in de nabijheid van de locatie 

Van der Valk boumanweg 234: ondergrondse hbo-tank. 

Explosieven en archeologie Niet bekend 

Huidig   

Locatie-inspectie De terreinverkenning is, voorafgaand aan het veldwerk, op 22 januari 2019 
uitgevoerd door de heer N. Havermans. Hierbij zijn geen bijzonderheden 
aangetroffen.   

Gebruik locatie Vrijstaande villa met tuin 

Bebouwing Villa met garage 

Terreinverharding  Tegels/ onverhard 

Bodembedreigende 
activiteiten  

Niet bekend 

Asbesthoudende bouw-, 
bodem- en/of 
verhardingsmaterialen  

Niet bekend 

Geval van ernstige 
bodemverontreiniging 

Niet bekend 

Gebruik directe omgeving Voornamelijk woondoeleinden 

Toekomstig  

Gebruik locatie Op de locatie zal een zorgvilla gerealiseerd worden. 

Bodembedreigende 
activiteiten 

n.v.t. 
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Luchtfoto onderzoekslocatie 

 
(bron: Google Earth) 

 

 

2.3 Bodemonderzoeken/-saneringen 

In de volgende tabel zijn de bodemonderzoeken en saneringen op de locatie en/of in de 

directe nabijheid ervan weergegeven; evenals het beknopte resultaat ervan (een 

eventuele toelichting op het resultaat is weergegeven onder deze tabel).  

 
Tabel 3. Bodemonderzoeken en/of -saneringen op de onderzoekslocatie en in de directe nabijheid ervan 

Type onderzoek Onderzoeksburea
u 

Kenmerk Datum Resultaat 

Op de onderzoekslocatie 

Niet bekend - - - - 

In de omgeving van de onderzoekslocatie 

Van der Valk Boumanweg (straat) 

Bouwstoffenbesluit - Ip/06/011 28 september 2006 Voldoende onderzocht 

Van der Valk Boumanweg 234  

Indicatief 
onderzoek 

Soilution 

 
Ip/09/002 25 juni 2008 Voldoende onderzocht, 

plaatselijk sterk verontreinigd 

Zuiloordkade eo 

Verkennend 
onderzoek 

Arcadis 

 
2014030135 27 oktober 2014 Voldoende onderzocht 
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De resultaten van de in de omgeving verrichte onderzoeken hebben geen invloed op de 

bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Voor het overige zijn op de locatie en in 

de directe nabijheid ervan geen (relevante) bodemonderzoeken en/of saneringen 

bekend.  

 

 

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor het verkrijgen van inzicht in de regionale bodemopbouw en de geohydrologische 

gegevens van de omgeving is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart van Nederland. 

Ter plaatse kunnen de volgende geohydrologische eenheden worden onderscheiden: 

 
Tabel 3. Geohydrologische gegevens 

Globale diepte (m -mv) Geohydrologische eenheid Samenstelling 

0 - 14 Deklaag Klei, veen, matig fijn slibhoudend 
zand 

14 - 51 Eerste watervoerend pakket Matig fijn tot zeer grof zand 

51 - 56 Eerste scheidende laag Slibhoudend fijn zand, klei 

 

De horizontale stromingsrichting van het freatisch grondwater is globaal zuidelijk 

gericht, maar zal mogelijk worden beïnvloed door lokale ontwateringsmiddelen (sloten, 

kabels en leidingen). De locatie is niet gelegen binnen een 

grondwaterbeschermingsgebied. 

 

 

2.5 Hypothese 

Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie zal de NEN 5740 gehanteerd worden. Het 

bodemonderzoek heeft een zogenaamd retrospectief karakter, dit wil zeggen dat het 

onderzoek primair gericht is op reeds opgetreden (bodem)verontreiniging. 

 

De onderzoekslocatie betreft het in bijlage 1a aangegeven terrein met een 

totaaloppervlak van circa 1.985 m2. Op basis van de hierboven weergegeven informatie 

wordt de volgende hypothese met bijbehorende onderzoeksstrategie toegepast : 

 

Tabel 4. Onderzoeksstrategie 

Deellocatie(s) Strategie Mogelijke parameter(s) in grond Mogelijke parameter(s) in 
grondwater 

Gehele locatie, circa 
1.985 m2 

ONV-NL* - - 

* Wel wordt rekening gehouden met de ligging van de voormalige ondergrondse huisbrandolietank, middels het 
  plaatsen van twee extra boringen tot 2,0 m -mv ter plaatse van de voormalige tanklocatie. 
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3. VELDWERK 

 

3.1 Uitvoering van het veldwerk 

Ter plaatse zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 

Tabel 5. Veldwerkzaamheden 

Deellocatie Veldwerk 

Gehele locatie, circa 
1.985 m2 

10 x boring tot 1,0 meter beneden maaiveld (m -mv) 

4 x boring tot het freatisch grondwater (minimaal 1,0 m-mv/ maximaal 2,0 m -mv) 

1 x boring tot in het grondwater, welke tevens wordt afgewerkt met een peilbuis  

 

3.2 Resultaten van het veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de protocollen 2001 en 2002. De 

veldwerkzaamheden zijn verricht op 22 januari 2019 door de erkende veldwerker 

N. Havermans. De peilbuis is, na enkele malen te zijn afgepompt, op 29 januari 2019 

bemonsterd door de erkende veldwerker R. Snijder. In bijlage 1a zijn de boorposities 

weergegeven.  

 

De bodem ter plaatse is globaal als volgt opgebouwd: 

Vanaf maaiveld is tot gemiddeld 0,5 m -mv een zandpakket aangetroffen, hieronder is 

tot circa 3,0 m -mv (einde boordiepte) een kleipakket aangetroffen. Het vrijgekomen 

boormateriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en samenstelling en beschreven in 

boorprofielen (zie bijlage 2). In de volgende tabel zijn de veldgegevens van het 

grondwater opgenomen. 

 
Tabel 6. Veldgegevens grondwater 

Peilbuis 
(filterstelling in m -mv) 

Grondwaterstand  

(m -mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Elektrisch geleidingsvermogen 
(Ec in µS/cm) 

Troebelheid  
(NTU) 

01    (2,0 - 3,0) 0,71 6,7 220 31,9 

 

Het verkregen grondwatermonster is troebel. Een hoge troebelheid kan aanleiding 

geven tot een herbemonstering van het grondwater. In dit geval is hiertoe geen 

aanleiding, aangezien de peilbuis goed is afgepompt en hierbij de pH en EC waarden 

constant geworden zijn. De zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen van 

het grondwater (EC) zijn normaal te noemen voor dit type bodem. Afwijkende waarden 

kunnen een indicatie zijn voor bodemverontreiniging. De gemeten waarden geven geen 

aanleiding aan te nemen dat sprake is van een dergelijke situatie. 
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3.3 Afwijkende bodemkenmerken 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk (geur, kleur en 

samenstelling) geen afwijkingen waargenomen. In de bodem en op het maaiveld zijn 

visueel geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen. 
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4.  CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 

 

4.1 Uitvoering van het chemisch-analytisch onderzoek 

De volgende analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde milieulaboratorium 

Eurofins Analytico te Barneveld: 

 

Tabel 7. Analyses 

Code Monster(s) Analyse grond Analyse grondwater 

M01 01 (0,00 - 0,50) 
02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,40) 
05 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,03 - 0,50) 

NEN-gr - 

M02 08 (0,00 - 0,20) 
09 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,03 - 0,50) 
14 (0,10 - 0,40) 

NEN-gr - 

M03 01 (0,60 - 1,00) 
04 (0,50 - 1,00) 
08 (0,50 - 1,00) 
12 (0,60 - 1,00) 
14 (0,50 - 1,00) 

NEN-gr - 

GW01 01 (2,00 - 3,00) - NEN-gw 

 

NEN-gr:  lutum en organische stof (in minimaal 2 representatieve mengmonsters), 9 zware metalen, 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 vrom), polychloorbifenylen (PCB) en minerale 
olie; 

NEN-gw: 9 zware metalen, aromaten (BTEXN), vluchtige chloorhoudende oplosmiddelen (VOCL), styreen en 
minerale olie. 

 

 

4.2 Toetsingscriteria 

De analyseresultaten van de grond worden beoordeeld aan de hand van de 

achtergrondwaarden uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit en de 

interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. De 

analyseresultaten van het grondwater worden beoordeeld aan de hand van de streef- 

en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. 
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De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden voor grond: 

- AW:  Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en 

landbouwgronden;  

- T:  tussenwaarde, het gemiddelde van de achtergrondwaarde en de 

interventiewaarde, criterium voor nader onderzoek; 

- I:  Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van 

de functionele eigenschappen van de bodem. 

 

Voor grondwater gelden de volgende toetsingswaarden: 

- S:  Streefwaarde, ijkpunt voor een milieukwaliteit van het grondwater op lange  

termijn op basis van het verwaarloosbaar risiconiveau voor het ecosysteem; 

- T:  Tussenwaarde, het gemiddelde van de Streefwaarde en Interventiewaarde, 

criterium voor nader onderzoek; 

- I:  Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van 

de functionele eigenschappen van de bodem. 

 

Besluit bodemkwaliteit (BBK) 

Voor de toepassing van grond en bagger op landbodem geldt vanaf 1 juli 2008 het 

toetsingskader op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In de bijbehorende Regeling 

bodemkwaliteit zijn normen opgenomen waaraan de kwaliteit van toe te passen grond 

of bagger of de kwaliteit van de ontvangende bodem kan worden getoetst. 

De analyseresultaten zijn met behulp van het toetsingsinstrument BoToVa (T1, 

beoordeling kwaliteit grond en bagger bij toepassing op of in de bodem) indicatief 

getoetst aan de toetsingswaarden van de Regeling bodemkwaliteit. Het 

toetsingsresultaat is weergegeven in bijlage 3.  

 

Binnen het generieke beleid van het besluit bodemkwaliteit worden bij grondverzet de 

volgende toetsingswaarden onderscheiden: 

-AW: Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en 

landbouwgronden. 

-MWw: Maximale Waarde wonen, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit 

duurzaam geschikt is voor de bodemfunctieklasse wonen; 

-MWi: Maximale Waarde industrie, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit 

duurzaam geschikt is voor de bodemfunctieklasse industrie. 
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4.3 Interpretatie analyseresultaten 

De volgende tabellen geven een overzicht van de analyseresultaten van de 

grondmonsters en het grondwatermonster. De analyseresultaten en toetsingswaarden 

zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

Tabel 8. Interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters  

Code Monsters  
(m -mv) 

>AW (+index) >T >I (+index) Indicatief BBK  

M01 01 (0,00 - 0,50) 
02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,40) 
05 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,03 - 0,50) 

Lood  (0,12) - - Klasse wonen 

M02 08 (0,00 - 0,20) 
09 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,03 - 0,50) 
14 (0,10 - 0,40) 

Zink  (0,08) 
Lood  (0,4) 
PAK 10 VROM (0,17) 

- - Klasse industrie 

M03 01 (0,60 - 1,00) 
04 (0,50 - 1,00) 
08 (0,50 - 1,00) 
12 (0,60 - 1,00) 
14 (0,50 - 1,00) 

Lood  (0,01) - - Altijd toepasbaar 

 

 

Tabel 9. Interpretatie van de analyseresultaten van het grondwatermonster  

Peilbuis Monsters 
(m -mv) 

>S (+index) >T >I (+index) 

GW01 01 (2,00 - 3,00) - - - 

 

 

Uit de analyseresultaten kan het volgende worden afgeleid : 

 

- In de bovengrond ter plaatse van het noordelijke terreindeel (M01) is een licht  

  verhoogd gehalte aan lood aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet  

  overschreden. 

 

- In de bovengrond ter plaatse van het zuidelijke terreindeel (M02) zijn licht verhoogde  

  gehalten aan zink, lood en PAK aangetroffen. De nader onderzoekswaarden worden  

  niet overschreden.  
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- In de ondergrond ter plaatse van de gehele locatie (M03) is een licht verhoogd  

  gehalte aan lood aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet overschreden. 

 

- In het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 zijn geen verhoogde concentraties  

  aangetroffen. 

 

 

 

Besluit bodemkwaliteit 

De analyseresultaten van de grondlagen zijn tevens indicatief getoetst aan de regeling 

Bodemkwaliteit (Botova T1) ten behoeve van hergebruik. Hieruit blijkt dat het 

indicatieve eindoordeel voor de bovengrond van het noordelijke terreindeel categorie 

‘wonen’ is. De bovengrond ter plaatse van het zuidelijke terreindeel is categorie 

‘industrie’. Het indicatieve eindoordeel voor de ondergrond is categorie ‘altijd 

toepasbaar’.  

 

Vooralsnog dienen voor de overtollige grond, afkomstig van de onderzoekslocatie, de 

eisen van de gemeente in acht genomen te worden. 
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5.  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van De Wageningse Eng Beheer B.V. heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. 

een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Van der Valk 

Boumanweg 236 te Leiderdorp. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de 

voorgenomen ontwikkeling van de locatie. 

 

De locatie heeft een oppervlakte van 1.985 m2 en betreft een vrijstaande villa met tuin. 

Uit de resultaten van het vooronderzoek (inclusief locatie-inspectie) blijkt dat de locatie 

als onverdacht beschouwd kan worden ten aanzien van bodemverontreiniging. Wel is 

rekening gehouden met de ligging van de voormalige ondergrondse huisbrandolietank, 

middels het plaatsen van twee extra boringen tot 2,0 m -mv ter plaatse van de 

voormalige tanklocatie. 

 

Uit de veld- en analyseresultaten kan het volgende worden geconcludeerd: 

 

- Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen afwijkingen  

  waargenomen. 

- Er zijn visueel op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdachte  

  (plaat)materialen waargenomen.  

- In de bovengrond ter plaatse van het noordelijke terreindeel (M01) is een licht  

  verhoogd gehalte aan lood aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet  

  overschreden. 

- In de bovengrond ter plaatse van het zuidelijke terreindeel (M02) zijn licht verhoogde  

  gehalten aan zink, lood en PAK aangetroffen. De nader onderzoekswaarden worden  

  niet overschreden.  

- In de ondergrond ter plaatse van de gehele locatie (M03) is een licht verhoogd  

  gehalte aan lood aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet overschreden. 

- In het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 zijn geen verhoogde concentraties  

  aangetroffen. 

 

De analyseresultaten van de grondlagen zijn tevens indicatief getoetst aan de regeling 

Bodemkwaliteit (Botova T1) ten behoeve van hergebruik. Hieruit blijkt dat het 

indicatieve eindoordeel voor de bovengrond van het noordelijke terreindeel categorie 

‘wonen’ is. De bovengrond ter plaatse van het zuidelijke terreindeel is categorie 

‘industrie’. Het indicatieve eindoordeel voor de ondergrond is categorie ‘altijd 

toepasbaar’. Vooralsnog dienen voor de overtollige grond, afkomstig van de 

onderzoekslocatie, de eisen van de gemeente in acht genomen te worden. 
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De tevoren gestelde hypothese ‘onverdachte’ locatie dient formeel gezien te worden 

verworpen. De verhogingen in de grond overschrijden de nader onderzoekswaarden 

echter niet. Nader onderzoek en/of nadere maatregelen worden derhalve niet 

noodzakelijk geacht. 

 

De resultaten van het verrichte onderzoek dienen geen belemmering te vormen voor de 

voorgenomen ontwikkeling van de locatie.  
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6.  VERANTWOORDING 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen 

gebruikelijke inzichten en methoden. Opgemerkt wordt echter, dat het onderhavige 

onderzoek gebaseerd is op het uitvoeren van een beperkt aantal boringen en het 

onderzoeken van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat 

plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van de grond en/of het grondwater 

aanwezig zijn, welke tijdens uitvoering van het onderzoek niet naar voren zijn 

gekomen. Moerdijk Bodemsanering B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende 

schade of gevolgen van welke aard dan ook.  
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 123

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Y, 18 januari 2019
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 1:500

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.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=A&perceelnummer=4449&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=A&perceelnummer=6530&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=A&perceelnummer=4448&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=A&perceelnummer=5651&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 123

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Leiderdorp A 4592
Van der Valk Boumanweg 236, 2352JG Leiderdorp
CC-BY Kadaster.
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Bijlage 1c; Foto’s onderzoekslocatie 
 

 
Foto 1 
 

 
Foto 2 
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Projectcode: 1386.02.191

Projectnaam: Van der Valk Bouwmanweg 236 Leiderdorp

Pagina 1 / 3

Boring: B01

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

150

200

250

300

0537078373

0537078360

0537078355

0537078366

0

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraal bruinbeige, Edelmanboor

-60

Klei, sterk siltig, donker

grijsbruin, Edelmanboor

-150

Klei, sterk siltig, matig humeus,

donker grijsbruin, Edelmanboor

-200

Klei, sterk siltig, donker

grijsbruin, Edelmanboor

-300

Boring: B02

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

0537291777

0537291785

0

Zand, matig fijn, matig siltig,

zwak humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

-80

Klei, zwak zandig, donker

grijsbruin, Edelmanboor-100

Boring: B03

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

0537291786

0537291778

0

Zand, matig fijn, matig siltig,

matig humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

-80

Klei, zwak zandig, donker

grijsbruin, Edelmanboor-100

Boring: B04

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

0537291733

0537291758

0

Zand, matig fijn, matig siltig,

matig humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

-40

Klei, zwak zandig, donker

grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: B05

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

0537291782

0537291779

0

Zand, matig fijn, matig siltig,

zwak humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

-80

Klei, zwak zandig, donker

grijsbruin, Edelmanboor-100

Boring: B06

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

0537291767

0537291775

0

Zand, matig fijn, matig siltig,

zwak humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

-80

Klei, zwak zandig, donker

grijsbruin, Edelmanboor-100
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Projectcode: 1386.02.191

Projectnaam: Van der Valk Bouwmanweg 236 Leiderdorp

Pagina 2 / 3

Boring: B07

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

0537291781

0537078419

0

Tegel
-3

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraal grijsbeige, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak

humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

-100

Boring: B08

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

150

200

0537291724

0537078410

0537078426

0537078755

0

Zand, matig fijn, matig siltig,

matig humeus, donker

zwartbruin, Edelmanboor
-20

Klei, matig zandig, donker

grijsbruin, Edelmanboor

-150

Klei, uiterst siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: B09

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

0537078824

0537291747

0

Zand, matig fijn, matig siltig,

matig humeus, zwak

grindhoudend, donker grijsbruin

-60

Zand, matig fijn, matig siltig,

brokken klei, neutraal grijsbeige,

Edelmanboor

-100

Boring: B10

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

0537291738

0537078548

0

Zand, matig fijn, matig siltig,

donker grijsbruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraal cremebeige,

Edelmanboor

-100

Boring: B11

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

150

200

0537078815

0537291742

0537078818

0537078525

0

Zand, matig fijn, matig siltig,

matig humeus, donker

zwartbruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraal cremebeige,

Edelmanboor
-90

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

donker grijsbruin, Edelmanboor
-120

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

donker grijsbruin, Edelmanboor-140

Klei, zwak zandig, donker

grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: B12

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

0537078774

0537291772

0

Zand, matig fijn, matig siltig,

matig humeus, licht grijsbruin,

Edelmanboor

-60

Klei, matig zandig, neutraal

grijsbeige, Edelmanboor

-100
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Projectcode: 1386.02.191

Projectnaam: Van der Valk Bouwmanweg 236 Leiderdorp
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Boring: B13

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

0537291766

0537291776

0

Tegel
-3

Zand, matig fijn, kleiïg, matig

humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraal grijsbeige, Edelmanboor

-100

Boring: B14

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

150

200

0537078371

0537078363

0537078376

0537078372

0

Tegel
-3

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraal, Edelmanboor

-10

Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak

humeus, matig grindhoudend,

donker grijsbruin, Edelmanboor

-40

Klei, zwak zandig, matig

humeus, donker zwartbruin,

Edelmanboor

-100

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

donker zwartbruin, Edelmanboor

-140

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

donker grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: B15

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

150

200

250

05372916280

0537291613.

0

Zand, uiterst fijn, matig siltig,

matig humeus, donker

zwartbruin, Edelmanboor

-40

Zand, uiterst fijn, zwak siltig,

neutraal grijsbeige, Edelmanboor

-140

Klei, zwak zandig, donker

grijsblauw, Edelmanboor

-250

Boring: B16

Datum: 22-1-2019

Boormeester: N. Havermans

0

50

100

150

200

250

0537291720-

0537291722

0

Zand, uiterst fijn, matig siltig,

matig humeus, donker

zwartbruin, Edelmanboor

-40

Zand, uiterst fijn, zwak siltig,

neutraal grijsbeige, Edelmanboor

-140

Klei, zwak zandig, donker

grijsblauw, Edelmanboor

-250
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Moerdijk Bodemsanering B.V. Code:     
Revisie:     
Datum:      
Pagina:      

FO-32 
2 
14-02-2017 
1 van 1 

FORMULIER Autorisatie:   

Onafhankelijkheidsverklaring kritische functie Paraaf: 

 
 
Onafhankelijkheidsverklaring kritische functie 
 
 
Algemeen 

Projectnummer: 1386.02.191 
 

Locatie: Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp 
 

 
 

BRL 

BRL 2000 
  

Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
 

X 

BRL 6000 
 

Procescertificaat milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 
 

 

 
 
Protocol 

 
2001 

 

 
Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen 

 
X 

 
2002 

  

 
Het nemen van grondwatermonsters 

 
X 

 
2018 

  

 
Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 
 

 
6001  

 

 
Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg  

 
 
 
 
 

Verklaring Ja Nee Naam Handtekening 
 

Ik verklaar dat de werkzaamheden onafhankelijk 
van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de 
eisen uit de hierboven aangekruiste BRL en de 
daarbij behorende protocollen. 

 

X 

  
N. Havermans 
 
 
 
R. Snijder 
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1386.02.191

Van der Valk Bouwmanweg 236 Leiderdorp

1386.02.191

22-01-2019

2019008586

22-01-2019

28-01-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3,3

5,4

Uitgevoerd

% (m/m) 86,2 86,2

% (m/m) ds 3,3 3,3

% (m/m) ds 96,4

% (m/m) ds 5,4 5,4

mg/kg ds 29 78,86 20 190 555 920

mg/kg ds 0,21 0,3251 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,382 - 3 15 103 190

mg/kg ds 14 24,93 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,11 0,1483 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 8 18,18 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 73 105,7 * 10 50 290 530

mg/kg ds 63 124 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,364

mg/kg ds <5,0 10,61

mg/kg ds <5,0 10,61

mg/kg ds <11 23,33

mg/kg ds <5,0 10,61

mg/kg ds <6,0 12,73

mg/kg ds <35 74,24 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds 0,0049 0,0148 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds 0,073 0,073

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds 0,061 0,061

mg/kg ds 0,52 0,529 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10515515

Overschrijding 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/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

B01,B02,B03,B04,B05,B06,B07

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



1386.02.191

Van der Valk Bouwmanweg 236 Leiderdorp

1386.02.191

22-01-2019

2019008586

22-01-2019

28-01-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

4,5

4,9

Uitgevoerd

% (m/m) 85,4 85,4

% (m/m) ds 4,5 4,5

% (m/m) ds 95,2

% (m/m) ds 4,9 4,9

mg/kg ds 37 105,2 20 190 555 920

mg/kg ds 0,25 0,3711 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,605 - 3 15 103 190

mg/kg ds 12 20,93 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,11 0,1481 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 9,3 21,85 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 170 243,3 * 10 50 290 530

mg/kg ds 96 188,1 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,667

mg/kg ds <5,0 7,778

mg/kg ds 13 28,89

mg/kg ds 17 37,78

mg/kg ds 6,8 15,11

mg/kg ds <6,0 9,333

mg/kg ds 42 93,33 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds 0,0049 0,0108 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,35 0,35

mg/kg ds 2 2

mg/kg ds 0,73 0,73

mg/kg ds 1,8 1,8

mg/kg ds 0,88 0,88

mg/kg ds 0,81 0,81

mg/kg ds 0,31 0,31

mg/kg ds 0,47 0,47

mg/kg ds 0,3 0,3

mg/kg ds 0,35 0,35

mg/kg ds 8 8 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10515516

Overschrijding 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/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

B08,B09,B10,B11,B12,B13,B14

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



1386.02.191

Van der Valk Bouwmanweg 236 Leiderdorp

1386.02.191

22-01-2019

2019008586

22-01-2019

28-01-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

1,7

10,4

Uitgevoerd

% (m/m) 81,8 81,8

% (m/m) ds 1,7 1,7

% (m/m) ds 97,6

% (m/m) ds 10,4 10,4

mg/kg ds 32 60,49 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2135 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,6 6,596 - 3 15 103 190

mg/kg ds 10 16,04 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,053 0,067 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 11 18,87 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 39 53,13 * 10 50 290 530

mg/kg ds 49 81,47 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

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 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 10515517

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/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

B01,B04,B08,B12,B14

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



1386.02.191

Van der Valk Bouwmanweg 236 Leiderdorp

1386.02.191.02

29-01-2019

R. Snijder

2019012023

29-01-2019

01-02-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 45 45 - 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 2,4 2,4 - 2 20 60 100

µg/L 2,3 2,3 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 4,3 4,3 - 2 5 153 300

µg/L 6,5 6,5 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 14 14 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 10526483

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

B01 (200-300)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

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 (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



T.a.v. Bauke Prins
Slingerbeek 26
8033 DK  ZWOLLE

Datum: 28-Jan-2019

Moerdijk bodemsanering

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Jan-2019

1386.02.191

Van der Valk Bouwmanweg 236 Leiderdorp

1386.02.191
2019008586/1Certificaatnummer/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 42-46

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

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Van der Valk Bouwmanweg 236 Leiderdorp

1 2 3

1/2

1386.02.191

1386.02.191

Analysecertificaat

28-Jan-2019/08:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019008586/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.2% (m/m) 85.4 81.8Droge stof

S 3.3% (m/m) ds 4.5 1.7Organische stof

96.4% (m/m) ds 95.2 97.6Gloeirest

S 5.4% (m/m) ds 4.9 10.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 29mg/kg ds 37 32Barium (Ba)

S 0.21mg/kg ds 0.25 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 3.6Kobalt (Co)

S 14mg/kg ds 12 10Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds 0.11 0.053Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 8.0mg/kg ds 9.3 11Nikkel (Ni)

S 73mg/kg ds 170 39Lood (Pb)

S 63mg/kg ds 96 49Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 13 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 17 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 6.8 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 42 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

B01,B02,B03,B04,B05,B06,B07

B08,B09,B10,B11,B12,B13,B14

B01,B04,B08,B12,B14 10515517

10515516

10515515

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

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

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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. Omgeving), 

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 SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Jan-2019

22-Jan-2019

22-Jan-2019

M: MCERTS erkend

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Van der Valk Bouwmanweg 236 Leiderdorp

1 2 3

2/2

1386.02.191

1386.02.191

Analysecertificaat

28-Jan-2019/08:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019008586/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.35 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 2.0 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.73 <0.050Anthraceen

S 0.11mg/kg ds 1.8 <0.050Fluorantheen

S 0.055mg/kg ds 0.88 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.073mg/kg ds 0.81 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.31 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.47 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.055mg/kg ds 0.30 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.061mg/kg ds 0.35 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.52mg/kg ds 8.0 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

B01,B02,B03,B04,B05,B06,B07

B08,B09,B10,B11,B12,B13,B14

B01,B04,B08,B12,B14 10515517

10515516

10515515

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

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

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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. Omgeving), 

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 SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Jan-2019

22-Jan-2019

22-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019008586/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10515515 B07  3  50 05372917811 B01,B02,B03,B04,B05,B06,B07

 10515515 B02  0  50 05372917771 B01,B02,B03,B04,B05,B06,B07

 10515515 B01  0  50 05370783731 B01,B02,B03,B04,B05,B06,B07

 10515515 B03  0  50 05372917861 B01,B02,B03,B04,B05,B06,B07

 10515515 B04  0  40 05372917331 B01,B02,B03,B04,B05,B06,B07

 10515515 B06  0  50 05372917671 B01,B02,B03,B04,B05,B06,B07

 10515515 B05  0  50 05372917821 B01,B02,B03,B04,B05,B06,B07

 10515516 B10  0  50 05372917381 B08,B09,B10,B11,B12,B13,B14

 10515516 B12  0  50 05370787741 B08,B09,B10,B11,B12,B13,B14

 10515516 B13  3  50 05372917661 B08,B09,B10,B11,B12,B13,B14

 10515516 B08  0  20 05372917241 B08,B09,B10,B11,B12,B13,B14

 10515516 B14  10  40 05370783711 B08,B09,B10,B11,B12,B13,B14

 10515516 B11  0  50 05370788151 B08,B09,B10,B11,B12,B13,B14

 10515516 B09  0  50 05370788241 B08,B09,B10,B11,B12,B13,B14

 10515517 B12  60  100 05372917722 B01,B04,B08,B12,B14

 10515517 B08  50  100 05370784263 B01,B04,B08,B12,B14

 10515517 B01  60  100 05370783602 B01,B04,B08,B12,B14

 10515517 B04  50  100 05372917582 B01,B04,B08,B12,B14

 10515517 B14  50  100 05370783632 B01,B04,B08,B12,B14
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Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019008586/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019008586/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

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 (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 som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

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.: 10515516
Certificate no.: 2019008586
Sample description.: B08,B09,B10,B11,B12,B13,B14
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Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



T.a.v. Bauke Prinse
Slingerbeek 26
8033 DK  ZWOLLE

Datum: 01-Feb-2019

Moerdijk bodemsanering

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-Jan-2019

1386.02.191.02

Van der Valk Bouwmanweg 236 Leiderdorp

1386.02.191
2019012023/1Certificaatnummer/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.
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020
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Van der Valk Bouwmanweg 236 Leiderdorp

1

R. Snijder 1/2

1386.02.191

1386.02.191.02

Analysecertificaat

01-Feb-2019/10:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019012023/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 45µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 2.4µg/LKobalt (Co)

S 2.3µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 4.3µg/LMolybdeen (Mo)

S 6.5µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 14µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 B01 (200-300) 10526483

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

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

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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. Omgeving), 

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 SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

29-Jan-2019

M: MCERTS erkend

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Van der Valk Bouwmanweg 236 Leiderdorp

1

R. Snijder 2/2

1386.02.191

1386.02.191.02

Analysecertificaat

01-Feb-2019/10:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019012023/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 B01 (200-300) 10526483

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

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

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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. Omgeving), 

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 SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

29-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019012023/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10526483 B01  200  300 06950940041 B01 (200-300)

 10526483 B01  200  300 08050712862 B01 (200-300)
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019012023/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019012023/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

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-MSW0421Kobalt (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 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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Memo Beeldkwaliteitsparagraaf Van der Valk Boumanweg 236, Leiderdorp 

  

contactpersoon Richard Schlingman 

datum: 10 november 2016 

projectmedewerker Krijn Lodewijks, John van de Zand 

betreft: Beeldkwaliteitsparagraaf Zorgvilla ´Rhijnstaete´ 

 

 

Beeldkwaliteitsparagraaf 

Het realiseren van de zorgvilla ‘Rhijnstaete’ betekent een grootschalige nieuwe ontwikke-

ling in het gebied tussen de Van der Valk Boumanweg en de Splinterlaan. Voor dit soort 

grotere nieuwe ontwikkelingen is het de intentie van de gemeente Leiderdorp om middels 

een op maat gesneden beeldkwaliteitsparagraaf de welstandskaders aan te geven. Deze 

beeldkwaliteitsparagraaf vervangt daarmee voor deze specifieke ontwikkeling de wel-

standsnota Leiderdorp.  

 

Uitgangspunten 

Op het perceel bevindt zicht momenteel een 19e eeuwse villa. Deze villa markeert het 

begin van de Van der Valk Boumanweg en is alleen vanaf deze weg zichtbaar. Vanaf de 

Spanjaardsbrug en de Splinterweg ligt de villa verscholen achter opgaand groen. Aan de 

villa bevindt zich een garage die in een latere periode is aangebouwd. Eveneens is er spra-

ke van een later gebouwd bijgebouw achter de villa. Een belangrijk uitgangspunt bij de 

ontwikkeling is om de villa meer tot zijn recht te laten komen door hem in het zicht van de 

Spanjaardsbrug en de Splinterweg te plaatsen en door de storende aan- en bijgebouwen te 

verwijderen. Daarnaast is het uitgangspunt om de nieuw te bouwen zorgvilla een zelfstan-

dig volume te laten zijn met een eigen oriëntatie op de Splinterweg en duidelijk onderge-

schikt aan de bestaande villa, zowel in bouwmassa als in verschijningsvorm. Het nieuwe 

volume kan daarbij de schakel vormen tussen de monumentale villa en de neutralere be-

bouwing uit de jaren vijftig direct ten noorden van het perceel aan de Splinterweg. Een 

derde speerpunt is om een groen en open karakter te realiseren, met name ter plaatse van 

het deel van het perceel dat zichtbaar is vanaf de openbare ruimte; de zuidzijde en de 

westzijde.  
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Beeldkwaliteitsrichtlijnen 

 

Ligging 

- De bestaande villa blijft als vrijstaand element met ruimte om zich heen een zelfstan-

dig volume aan de Van der Valk Boumanweg; 

- De nieuwe bebouwing bevindt zich op het terrein achter de bestaande villa. Aan de Van 

der Valk Boumanweg toont het zich met de korte zijde op afstand van de weg. Aan de 

Splinterlaan bevindt zich de lange zijde en mag het volume dichter op de weg zijn gesi-

tueerd; 

- De nieuwe bebouwing is op beide openbare ruimten, de Van de Valk Boumanweg en 

de Splinterlaan georiënteerd. Dit betekent dat de interne ontsluiting van de wooneen-

heden plaatsvindt aan de achterzijde en het woonprogramma zicht etaleert aan de zij-

den van de beide openbare ruimten; 

- De nieuwe bebouwing neemt aan de Van der Valk Boumanweg de bouwrichting over 

van de bestaande villa. Aan de Splinterlaan volgt de bebouwing de richting van het 

fietspad en de bebouwing daartegenover; 

- Aan beide openbare ruimten is er sprake van een entree tot het terrein; 

- De nieuwe bebouwing bevindt zich minimaal op 2 meter van de erfgrens van het aan-

grenzende perceel aan de noordoostzijde.  

 

Schematische weergave richtlijnen ligging 
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Massa 

- De nieuwe bebouwing is in bouwmassa ondergeschikt aan de bestaande villa; 

- De nieuwe bebouwing is voorzien van een lage goot van maximaal 4 meter zodat er 

een significant verschil ontstaat met de bouwmassa van de bestaande villa die een 

goothoogte van circa 6 meter kent; 

- De nieuwe bebouwing is voorzien van een prominente kap met een nokhoogte van 

maximaal 8 meter zodat er ook op deze wijze een significant verschil ontstaat met de 

bouwmassa van de bestaande villa die een nokhoogte van circa 10 meter kent; 

- Het nieuwe volume kent een gedifferentieerde opbouw die de overgang markeert van 

de bouwrichting aan de Van der Valk Boumanweg naar die van de Splinterlaan; 

- Aan de Van der Valk Boumanweg is de kaprichting haaks op de straat; aan de Splinter-

laan wisselt de kaprichting. Hier is er sprake van een centraal deel met een kap haaks 

op de Splinterlaan en flanken met een langskap; 

- Het stijgpunt bevindt zich aan oostelijke zijden van het gebouw, zodat deze niet zicht-

baar is vanuit de openbare ruimte en er aan de openbare ruimte een eenduidige beeld 

kan ontstaan; 

- Dakkapellen worden ontworpen als onderdeel van het hoofdvolume, waarbij de kap 

duidelijk herkenbaar blijft.  

 

Architectonische uitwerking 

- In de architectonische verschijningsvorm komt de ondergeschikte positie ten opzichte 

van de bestaande villa tot uitdrukking; 

- Er is sprake van samenhang in de gevelindeling tussen het souterrain en de begane 

grondlaag en deze samenhang werkt door in de indeling van de kaplaag; 

- Gevelopeningen zijn verticaal gericht; 

- Er is sprake van een zorgvuldige detaillering door middel van onder andere prominente 

dak- en gootlijsten met een subtiele profilering, een onderverdeling van de gevelope-

ningen met witte stijlen en lijsten die de verticale gerichtheid benadrukken, toepassing 

van een diepe negge en een ranke en neutrale uitvoering van de (Franse) balkons; 

- Een trasraam wordt toegepast ter onderscheiding van het souterrain en de begane 

grond. 

 

Materiaal- en kleurgebruik 

- Ook in het materiaal- en kleurgebruik komt de ondergeschikte positie ten opzichte van 

de bestaande villa tot uiting; 

- Er is sprake van twee hoofdmaterialen; baksteen en gepotdekseld houtwerk. Deze 

materialen vormen een contrast met het elegante, witte pleisterwerk van de bestaande 

villa waardoor de nieuwe bebouwing duidelijk het secundaire volume op het perceel zal 

vormen; 

- De flanken van de nieuwe bebouwing worden voorzien van zwart gepotdekseld hout-

werk, het centrale deel wordt opgetrokken uit baksteen in materiaaleigen kleuren; 

- De kappen zijn uitgevoerd als met matte, keramische, antracietkleurige pannen; 

- Lijsten en kozijnen in neutrale, witte kleurstelling; 

- Dakkapellen hebben en zinken buitenafwerking; 

- Trasraam is uitgevoerd in beton; 

- Balustrades van de balkons zijn uitgevoerd als ranke, zwarte, metalen hekwerken. 
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Terreininrichting 

- De zuidwestzijde wordt ingericht als een open groene ruimte zodat de villa vanuit deze 

zijde meer in het zicht komt te liggen. De ruimte wordt op een formele wijze ingericht 

met een combinatie van sierbeplanting en lage taxushagen; 

- Het openbare groen ten westen van de locatie kent eveneens een open inrichting met 

ruimte voor één solitair of een kleine boomgroep; 

- De bestaande beuk blijft gehandhaafd; 

- Het parkeerterrein is uitgevoerd in met ritterplaten of een of andere vorm van halfver-

harding; 

- De overige verharding bestaat uit gebakken klinkers; 

- De erfafscheidingen met de naastgelegen percelen worden uitgevoerd als begroeid 

hekwerk. 
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Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en 
fauna aan de Van der Valk Boumanweg 236 te 
Leiderdorp 
 

Aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp is op een royaal perceel de villa Rhijnstaete 
gesitueerd. De eigenaar is voornemens om in de noordwestelijke hoek van het perceel, wat grenst 
aan de Splinterlaan, een complex met drie appartementen te realiseren. Hiertoe wordt een 
gedeelte van de tuin- of erfinrichting verwijderd, een bestaand bijgebouw en een gedeelte van de 
villa (aangebouwde garage) gesaneerd. 
De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en/of 
beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 
onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijk 
effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische quickscan is de 
(potentiele) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied 
voor deze soorten in kaart gebracht.  

Buro SRO B.V. begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie B.V. verzocht het 
plangebied te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en vervolgens deze 
te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid. 
 

Onderzoeksdoel 
Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project, zoals hiervoor omschreven, 

uitvoerbaar zoals het bepaald in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)? 
• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig in het plangebied? 
• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van 

de beoogde ruimtelijke ingreep? 
• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 

van Natura2000 gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk 
Nederland? 
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Planlocatie 
De planlocatie betreft het perceel aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp. Het 
perceel heeft een oppervlakte van ca. 1.985 m2. Op de planlocatie is de villa Rhijnstaete, 
(oppervlakte 280  m2), een bijgebouw en royale landschapstuin gesitueerd. De villa is gebouwd in 
1880 en bestaat uit gepleisterde muren en een samengesteld dak met bitumen leien, de 
aangebouwde garage heeft een plat dak (bitumen). Het vrijstaande bijgebouw is opgetrokken uit 
houten muren, het dak bestaat evenals de woning deels uit bitumen leien en is deels plat. Het 
perceel is verder ingericht als tuin met grote bomen, gazon, borders, paden, terras en verharding. 
In bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de 
directe omgeving hiervan. 
De planlocatie is gelegen in het westelijk deel van Leiderdorp. De locatie wordt begrensd door de 
Van der Valk Boumanweg, Splinterlaan (fietspad), de achterzijde van de percelen aan de 
Splinterlaan 6-8 en het perceel aan de Van der Valk Boumanweg 234. Ten zuiden aan de 
overzijde van de Vander Valk Boumanweg is de Oude Rijn gesitueerd, ten noordwesten De Zijl. 
De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door stedelijk gebied met 
woonwijken, winkels, restaurants, diverse (stedelijke) voorzieningen, infrastructuur en 
groenstructuren.  
 
 

 
Figuur 1 De planlocatie (rood kader) is gelegen aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp 

(bron: planviewer).  
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Functieverandering en effecten 
De beoogde ingreep betreft de sloop van een aanbouw en bijgebouw alsmede de realisatie van 
een complex met 3 appartementen aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp. 
Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten: 
 

• kap bomen en verwijderen vegetatie: afvoer groen; 
• sloop bijgebouw en aanbouw: sloopwerkzaamheden en afvoer materiaal; 
• vergraven terrein en egaliseren; graafwerkzaamheden en grondtransport; 
• terrein bouwrijp maken; aanbrengen puinbed, aanleg nutsvoorzieningen e.d.; 
• realisatie appartementencomplex: algemene bouwwerkzaamheden; 
• revitalisatie terrein: algemene hoveniers- en overige werkzaamheden. 
 

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocaties komen geheel of deels te 
vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging 
en/of afname van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring (tijdelijk). 
 

 
Figuur 2 De huidige (links) en beoogde (rechts) situatie van de planlocatie aan de Van der Valk 

Boumanweg 236 te Leiderdorp (bron: Buro SRO B.V.).  
 
 
Methode 
Inventarisatie 
De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt 
gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het 
plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de 
voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit veldbezoek en raadpleging van 
externe bronnen. 

Veldbezoek 
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het 
veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op sporen en 
delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 17 oktober 
2017. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 8/8 bewolkt, 16° Celsius en 
windkracht 1-2 (Bft.) 
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Externe bronnen 
Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze 
gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket 
(www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende 
informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna. 
 
 
Wet natuurbescherming 
Per 1 januari 2017 is de voormalige Flora- en faunawet samen met de Boswet en 
Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet 
natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn 
opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele bedreigde 
soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is opgedeeld in 
de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere 
soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de 
provincie) kan voor de soorten die zijn opgenomen in het ‘beschermingsregime andere soorten’ 
vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt beschermde 
soorten. In de verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland is voor de volgende soorten 
vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:	 
	

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ree 
Bastaardkikker Gewone pad Rosse woelmuis 
Bosmuis Haas Veldmuis 
Bruine kikker Hermelijn  Vos 
Bunzing  Huisspitsmuis Wezel 
Dwergmuis Kleine watersalamander Woelrat 
Dwergspitsmuis Konijn  
Egel Meerkikker  

 
 
Beoordeling 
Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie 
van de planlocatie en de invloedsfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn. 
Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘andere soorten’) 
geldt definitie vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie voorgaande alinea). In de 
voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of aanwezigheid van beschermde 
soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht noodzakelijk is.  
 

Vaatplanten 
De planlocatie bestaat uit een woning met bijgebouw en een (landschaps)tuin. Op de muren van 
de (te slopen) bebouwing zijn geen beschermde of zeldzame muurvegetatie aangetroffen. De tuin 
bestaat voor een groot gedeelte uit gazon, de randen van de planlocatie zijn begroeid met bomen, 
struiken en planten. De meeste soorten betreffen gekweekte variëteiten oftewel gedomesticeerde 
soorten. De spontaan (op natuurlijke wijze) gevestigde soorten betreffen voornamelijk enkele 
algemene onkruiden. Ter indicatie zijn onder andere de volgende soorten aangetroffen: beuk, 
hortensia, adelaarsvaren, ruige leeuwentand, madelief, akkermelkdistel, walnoot, schoonvrucht, 
grove den, taxus, esdoorn, hedera, vuurdoorn, sleedoorn, rozenbottel, sneeuwbes, grote 
brandnetel, harige wilgenroosje, paardenbloem, liguster, gewone ooievaarsbek en herfstaster. 
Beschermde vaatplanten en/of sporen en delen hiervan zijn niet aangetroffen. De 
habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten bestaat met name uit specifieke en 
bijzondere kenmerken als trilvenen, vochtige duinvalleien en schrale (blauw)graslanden. Het 
plangebied wordt onderhouden met een hoog kwaliteitsbeeld en is vrijwel volledig verhard. 
Gelet op de functie van de planlocatie in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en 
zeldzame soorten wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. 
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Zoogdieren 
De planlocatie is gesitueerd tussen woonwijken binnen de steden Leiderdorp en Leiden. De 
planlocatie heeft een oppervlakte van ca. 2.000 m2 en ligt tussen wegen en langs woonpercelen, er 
is geen concrete verbinding met groene structuren, parken, bosachtig gebied of andere min of 
meer natuurlijke terreinen. Zoogdieren prefereren een leefomgeving waarin voldoende voedsel, 
rust- en voortplantingsmogelijkheden aanwezig zijn.  Op de locatie zijn geschikte 
omstandigheden voor algemene zoogdieren zoals egel, muisachtigen, egel en katten. Voor 
beschermde fauna in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en/of zeldzame soorten ontbreekt 
geschikt leefgebied in de vorm van rust-, voortplanting- en foerageermogelijkheden tevens 
ontbreken gunstige migratieroutes. Bovendien is in de directe omgeving het voorkomen niet 
bekend van beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke 
ontwikkelingen (bijv. edelhert, wild zwijn, steenmarter en waterspitsmuis). Aannemelijk maken 
opportunistische en algemene soorten gebruik van de planlocatie. Dit betreft aannemelijk soorten 
zoals: huismuis, egel en bruine rat. Voor dergelijke soorten is inde direct omgeving voldoende 
geschikt leefgebied waar individuen zich naar toe kunnen begeven. De beoogde ontwikkeling 
leidt niet tot (significant) negatieve effecten voor beschermde zoogdieren.  
 

Vleermuizen 
Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren, 
oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel 
onderdeel zijn van een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). De te slopen 
bebouwing is nauwkeurig geïnspecteerd op de aan- dan wel afwezigheid van geschikte 
invliegopeningen.  Dit betreft onder andere: open stootvoegen, kierende daklijsten, 
scheefliggende leien en niet aansluitende dakafwerking langs de kanten en nok. In zowel de 
garage als het vrijstaande bijgebouw zijn deze niet aangetroffen. Tevens zijn de (eventueel) te 
kappen bomen en struiken beoordeeld op de aanwezigheid van holtes, scheuren, kieren en 
loshangende schors. Veel bomen en struiken zijn op voorhand ongeschikt vanwege de beperkte 
omvang. In de (eventueel) te kappen bomen met voldoende omvang zijn geen geschikte 
verblijfslocaties voor vleermuizen aangetroffen. 
De vegetatie op de planlocatie en de luwte van de bebouwing is geschikt als migreer- en 
foerageerroute van vleermuizen. Vleermuizen foerageren opportunistisch waarbij het actuele 
voedselaanbod bepalend is voor de tijdsduur van foerageren op een bepaalde locatie. De meeste 
soorten gebruiken een fijnmazig netwerk van ruimtelijke structuren. De beoogde ontwikkeling 
leidt niet tot een grootschalige aantasting van (mogelijk) vleermuishabitat. Mogelijk kunnen 
foeragerende en passerende vleermuizen worden verstoord als gevolg van bouw- en 
gebruiksverlichting. Om effecten op vleermuizen te voorkomen dienen, om verstoring aan het 
foerageer-/migreernetwerk te voorkomen, gedurende de werkzaamheden maatregelen getroffen 
te worden in het kader van verlichting. 
 

Amfibieën en reptielen 
Gedurende het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen in 
het plangebied. In de directe omgeving is de aanwezigheid bekend van: bastaardkikker, gewone 
pad, kleine watersalamander, bruine kikker en meerkikker (Creemers en Van Delft, 2009) 
Amfibieën leven in een terrestrisch (met name herfst/winter) en aquatisch (met name 
lente/zomer) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. 
Tussen de percelen aan de Van der Vlak Boumanweg 236 en 234 is een watergang gesitueerd. De 
watergang heeft beschoeide oevers en is derhalve voor amfibieën slechts bij een hoge waterstand 
in- en uittreedbaar. De tuin biedt voor amfibieën geschikte mogelijkheden ten aanzien van 
foerageren en overwintering. 
Het voorkomen van beschermde amfibieën  waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van 
ruimtelijke ontwikkelingen en/of zeldzame amfibieën is uitgesloten. De eventueel aanwezige 
soorten betreffen algemene soorten welke zijn opgenomen in vrijstellingsbesluiten conform de 
verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Het is uitgesloten dat de planlocatie een 
functie heeft voor reptielen.  
 

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



	6 

 
 
De planlcoatie ligt in stedelijk gebied, er ontbreekt geschikt leefgebied, de oppervlakte is 
beperkte, geschikte migratieroutes ontbreken en het voorkomen van reptielen is niet bekend in 
de omgeving. 
 

Vissen 
Op de planlocatie en in de directe omgeving ervan is geen relevant oppervlaktewater aanwezig 
voor beschermde vissoorten. De watergang tussen de percelen aan de Van der Vlak Boumanweg 
236 en 234 betreft een relatief smalle watergang met onnatuurlijke (beschoeide) oevers en een 
relatief ondiepe waterstand. Dergelijke watergangen betreffen geen relevant leefgebied van 
beschermde vissen. Mogelijk maken algemene (zuurstoftolerante) soorten zoals tiendoornige 
stekelbaars in beperkte mate gebruik van de watergang. Effecten op beschermde vissen zijn 
uitgesloten. 
 

Insecten, libellen en ongewervelde 
In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders, 
libellen of overige ongewervelde aangetroffen. De meeste dagactieve insecten zijn medio oktober 
niet zichtbaar. Op de locatie zijn diverse (gedomesticeerde) heesters en bomen aanwezig. De 
vegetatie is voor veel algemene insecten geschikt ten behoeve van voedsel, voortplanting, 
opgroei (larvale stadium), popstadium en verblijfplaats. Er zijn geen specifieke plantensoorten 
aangetroffen nabij de bebouwing die specifiek voor een bepaalde soort een waardplant vormen. 
Een aantal insectensoorten verblijven/overwinteren onder daken. Een bekende soortgroep die 
nesten bouwen onder dakpannen zijn wespen (o.a. hoornaar, Duitse wesp en gewone wesp). 
Deze soorten zijn echter niet beschermd. Effecten ten aanzien van beschermde insecten als gevolg 
van de beoogde werkzaamheden zijn echter uitgesloten. 
 

Vogels 
In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek foeragerende, 
overvliegende en rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen: 
halsbandparkiet, aalscholver, zilvermeeuw, boomkruiper, heggemus, merel, zwarte kraai, 
roodborst, zanglijsterm, zwartkop, stadsduif, kramsvogel, ekster en kleine mantelmeeuw. De te 
slopen aanbouw en bijgebouw bieden geen (potentieel) geschikte nestlocaties voor 
gebouwbewonende vogels zoals: huismus, gierzwaluw, kauw, steenuil en spreeuw. In de bomen 
en struiken op de planlocatie zijn tevens geen (oude) nesten en/of holtes aangetroffen van 
beschermde en/of algemene vogels. Tevens zijn geen sporen van uilen of andere roofvogels 
aangetroffen die duiden aanwezigheid dan wel functioneel gebruik (o.a. veren, uitwerpselen, 
braakballen, prooiresten en krijtsporen). De struiken en bomen op het terrein zijn echter wel 
geschikt als voortplantings-, foerageer-, en verblijfgebied voor algemene stad- en tuinvogels. 
Gedurende het broedseizoen zijn de nesten en de functionele leefomgeving van deze soorten 
beschermd. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en 
betreft indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. De werkzaamheden kunnen worden opgestart 
buiten het broedseizoen en na het ongeschikt maken van het terrein/daken. Indien de beoogde 
werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient de locatie voorafgaand aan de 
werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake deskundige.  
 

Gebiedsbescherming 
De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 
2000, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Park of Natuurnetwerk Nederland. Op 
een afstand van 4,9km en meer liggen enkele Natura2000-gebieden (figuur 3). De planlocatie ligt 
op een afstand van 2,3km tot het Natuurnetwerk Nederland (figuur 4). De beoogde ontwikkeling 
betreft de sloop van een aanbouw en vrijstaand bijgebouw en de ontwikkeling van een 
appartementencomplex van drie woningen. De werkzaamheden gedurende de ontwikkeling 
kunnen leiden tot een tijdelijke toename in stikstofdepositie (projecteffect). Een toename in 
stikstofdepositie kan een effect sorteren op kwetsbare en gevoelige habitattypen. Echter leert de 
ervaring dat het projecteffect bij soortgelijke en grotere projecten en de afstand tot kwetsbare 
habitats dat de stikstofdepositie onder de drempelwaarde van 0,05 mol/hectare/jaar blijft. 
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Sinds 1 januari 2017 is de beleidsvoering en beoordeling gedecentraliseerd van de overheid naar 
de provincie. Door deze decentralisatie zijn er verschillen in interpretatie, toetsing en beoordeling 
van ruimtelijke ingrepen in relatie toto de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ondanks dat 
er geen effecten verwacht worden kan het derhalve, ten behoeve van een feitelijke rekenkundige 
onderbouwing, door de provincie wenselijk worden geacht een Aerius berekening uit te voeren. 
Voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) geldt dat de afstand tot 
omliggende Natura2000-gebieden per definitie te groot is. De planlocatie is gelegen in stedelijk 
gebied tussen woonwijken, havens en industriegebied. Derhalve zal de ontwikkeling niet 
resulteren in een verhoogde verkeersintensiteit en/of stikstofdepositie. Bovendien zullen de 
nieuwe woningen energiezuiniger zijn dan de bestaande bebouwing. Tevens gelet op de ligging 
van de locatie ten opzichte van Natura2000-gebieden en de tussenliggende elementen als 
stedelijk gebied, industrie en infrastructuur kan een permanent effect worden uitgesloten. Ten 
aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is. 
 
 

 
Figuur 3     De planlocatie (rood omcirkeld) ligt op een afstand van circa 4,9km tot het Natura2000-gebied 

De Wilck, op een afstand van circa 7,7km tot het Natura2000-gebied Meyendel & Berkheide en  
op een afstand van circa 9,1km tot het Natura2000-gebied Coepelduynen. Overige 
Natura2000-gebieden liggen op meer dan 10,0km afstand (bron:	pzh.b3p.nl). 
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Figuur 4     De planlocatie (rood kader) ligt op een afstand van 2,3km en meer tot het Natuurnetwerk 

Nederland (bron:	pzh.b3p.nl). 
 

 
Conclusies  
In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Wet 
natuurbescherming voor. De te slopen bebouwing en/of de te kappen  bomen en struiken hebben 
echter geen relevante functie voor soorten waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van 
ruimtelijke ontwikkelingen. De tuin en watergang hebben mogelijk een functie voor algemeen 
voorkomende planten, zoogdieren, amfibieën, vissen en vogels. Vleermuizen maken mogelijk 
gebruik van de locatie tijdens het foerageren en migreren. De bomen en struiken op de 
planlocatie zijn geschikt als broedlocatie voor algemene broedvogels. De planlocatie maakt geen 
onderdeel uit van een Natura2000-gebied, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal 
Park of Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de 
gebieden en de identieke nieuwe situatie is van externe werking op omliggende Natura2000-
gebieden geen sprake. Ondanks dat er geen effecten verwacht worden kan het wenselijk worden 
geacht om een Aerius berekening aan te leveren. 
 

Tabel 1    Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de 
verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen 
vervolgstap. 

Legenda 
 

x = ongeschikt 
ja = geschikt 
m (mogelijk) = nader te bepalen of 
mits maatregelen getroffen worden 
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Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort       ja x 

Geschikt habitat Habitarichtlijnsoort x x m x x x x  

Geschikt habitat overige soort x m  m x x   

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk  x x x x x x x x 

 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek/ Aerius 

Natura2000 4,9km geen n.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 2,3km geen n.v.t. 
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Uitvoerbaarheid  
De beoogde sloop en nieuwbouw leiden niet tot aantasting van beschermde gebieden en/of 
beschermde natuurwaarden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te 
worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van foeragerende vleermuizen en algemene 
broedvogels. Voor deze soorten dienen eventueel maatregelen te worden getroffen om effecten te 
voorkomen. De aanwezigheid van beschermde soorten (Wnb, overige soorten, art. 3.10) en hun 
leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde bestemmingsplanwijziging 
(vrijstellingsbesluit). 
 

Conclusie 
De beoogde sloop van een aanbouw en bijgebouw alsmede de realisatie van een 
appartementencomplex aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp uitvoerbaar conform 
het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro). 
 
 
Te treffen maatregelen 
• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora 

en fauna (Zorgplicht).  
 

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 
beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 
deskundige.  
 

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit 
om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander 
leefgebied te benutten. 

 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, 
zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.  

 

• De werkzaamheden dienen uitsluitend tussen zonsopkomst en zonsondergang uitgevoerd te 
worden of een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toegepast te worden teneinde 
verstoring van vleermuizen in de directe omgeving te voorkomen. Hieronder kan onder 
andere worden verstaan: beperkte hoogte van lichtmasten, verlichting naar beneden richten 
en convergeren, toepassen van UV-vrije verlichting, gebruik van sterk bundellicht vermijden 
et cetera. 
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We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks 
vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
Blom Ecologie B.V., 
ing. C.J. Blom  
 
Bijlage 1    Fotografische impressie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© BLOM ECOLOGIE B.V.  
ZANDWEG 46 - 4181 PM WAARDENBURG 
	
Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom 
Ecologie bv worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie, 
openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden 
voor het doel waarvoor het is samengesteld. 
 

Blom Ecologie bv is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten 
van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie bv.	
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Bijlage 1   Fotografische impressie  
 

 
Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan de Van der Valk Boumanweg 236 en bestaat uit een villa met 

bijgebouw en een royale tuin. 

 
Figuur 2 Het vrijstaande bijgebouw en de aangebouwde garage worden gesloopt ten behoeve van een 

te realiseren appartementencomplex. 
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Figuur 3 De appartementen worden gerealiseerd aan de noordwestzijde van het perceel wat thans 

ingericht is als tuin (m.n. bomen, struiken en gazon).  

 
Figuur 4 Tussen de percelen aan de Van der Vlak Boumanweg 236 en 234 is een smalle ondiepe 

watergang gelegen met beschoeide oevers. 
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1 Inleiding/algemene informatie 

1.1 Projectbeschrijving  

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

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

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

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

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

 

Aanpassing groentoets 

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

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

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

1.2 Doelstelling 

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

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

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

duidelijk aangegeven welke mitigerende en compenserende maatregelen getroffen moeten 

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

de ontwikkeling niet zal afnemen en liefst nog toeneemt. 

1.3 Locatie 

Het projectterrein bevindt zich aan 

de Van der Valk Boumanweg, 

ingesloten tussen het fietspad 

tussen de Splinterlaan en de Van 

der Valk Boumanweg en de 

omliggende percelen. Het terrein 

betreft een particuliere tuin die 

minimaal wordt onderhouden. Het 

is bij de onderzoeker niet bekend 

hoe lang dit al het geval is. Het 

huis is ten tijde van het onderzoek 

bewoond. Bij het opstellen van 

deze groentoets is er uitgegaan 

van de huidige situatie. 

 

Het projectterrein wordt begrensd 

door: 

• Plantsoen gem. Leiderdorp 

• Van der Valk Boumanweg; 

• Percelen woningen 

Splinterlaan; 

• Fietspad tussen Splinterlaan en Van der Valk Boumanweg; 

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

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

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

de werkzaamheden beknopt weergegeven: 

 Verwijderen van bomen; 

• verwijderen bestratingen, beplantingen en grasvegetatie; 

• ontgraven, vervoeren en verwerken van grond; 

• grondbewerking en eventuele grondverbetering; 

• aanbrengen van rioleringen; 

• aanbrengen van kabels en leidingen; 

• realiseren van de nieuwbouw; 

• aanbrengen verhardingen en opsluitingen; 

• eventueel aanbrengen straatmeubilair; 

• eventueel verplanten van bomen; 

• planten nieuwe bomen; 

• planten heesters, hagen; 

• inzaaien/aanplant overige terreingedeelten. 

1.5 Aanpak 

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

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

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

bestaande bijgebouwen, zoals garage en schuur, gesloopt. 

 

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

aangebracht en de buitenruimte wordt verder ingericht.  

1.6 Leeswijzer 

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

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

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

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

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

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

groentoets. Hierin wordt de bestaande situatie vergeleken met de toekomstige 

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

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

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

2.1 Toetsing aan beleid 

2.1.1 Hoofdgroenstructuur 

De hoofdgroenstructuur is vastgelegd in het beleidsstuk `Actualisatie Groenstructuurplan 

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

hoofdgroenstructuur wordt opgebouwd uit de onderstaande bouwstenen: 

• Ruggengraat 

• Ribben 

• Centrale parken 

• Wijkparken 

• Veranda 

• Balkon 

 Bomenrij 

 

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

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

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

 

2.1.2 Wijksferen 

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

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

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

geldt in algemene zin: behoud en versterking.  

 

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

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

 

2.1.3 Boombeleid 

Het boombeleid binnen de gemeente Leiderdorp is vastgelegd in het Boombeleidsplan 

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

bomen hebben en hoe met bomen moet worden omgegaan. 

 

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

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

waardevolle bomen’.  

 

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

waardevolle bomen’. 

 

Voor de nadere beschrijving en uitwerking wordt verwezen naar het Boombeleidsplan 

Leiderdorp 2017. 

 

2.2 Kwaliteit aanwezige groen 

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

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

tuin die al enige tijd minimaal onderhouden wordt.  

 

2.2.1 Bosplantsoen/heesters 

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

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

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

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

 

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

ontwerp. 

 

2.2.2 Solitaire bomen en/of boomgroepen 

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

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

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

beschrijving bomen per locatie; 

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

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

zwamaantasting van een houtrot veroorzakende schimmel: dikrandtonderzwam. De 

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

meegenomen in het ontwerp. 

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

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

meegenomen binnen het ontwerp. 

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

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

het voorlopig tuinontwerp. 

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

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

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

nieuwbouw. 

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

maken voor de nieuwbouw. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

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

van het nieuwe ontwerp.  

2.3 Water 

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

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

veranderd. 

2.4 Uitgangspunten voor het Groenplan 

Uit de voorgaande paragrafen kunnen de volgende uitgangspunten voor het 

groenplan gehaald worden: 

 Het behouden van de (waardevolle) beuk; 

 realiseren van compensatie voor de te verwijderen bomen; 

 realiseren van compensatie voor de te verwijderen heesters; 

 realiseren van compensatie voor het te verwijderen gazon; 

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

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

3.1 Groenelementen in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling 

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

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

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

te geven.  

3.2  Duurzaam te behouden groenelementen 

Binnen het projectgebied bevinden zich enkele groenelementen die duurzaam behouden 

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

 

Bomen 

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

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

in acht worden genomen:  

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

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

de directe omgeving van de boom.  

 Rondom het rooster dient een Permavoid krattensysteem aangebracht te worden. 

Dit krattensysteem verdeeld de druk die wordt veroorzaakt door rijbewegingen van 

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

aangebracht te worden.   

 Op plaatsen onder de kroonprojectie met bestrating waar geen zware belasting 

plaatsvindt, volstaat het aanbrengen van bomenzand onder de bestrating. 

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

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

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

bodem ontstaan. 

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

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

nulmeting met de Picus geluidstomograaf is aan te bevelen. 

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

echter nog niet geheel duidelijk.  

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

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

beschermende maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 3.5. 

3.3 Te verwijderen groenelementen 

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

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

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

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

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

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

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

 9 bomen >15-30 cm; 

 5 á 6 bomen >30 cm; 

 alle aanwezige (sier)heesters; 

 het aanwezige gazon. 

3.4 Eventueel verplantbare groenelementen 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

basis van de onderstaande punten worden gehandeld: 

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

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

Deze bouwhekken mogen tijdens de bouwwerkzaamheden niet worden verplaatst. 

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

de bouwhekken (tijdelijk) worden verplaatst. 

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

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

boomgebied.  

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

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

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

boven maaiveld); 

 Maaiveld ophogingen of verlagingen binnen het doorwortelbaar profiel zijn alleen buiten 

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

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

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

vinden. 

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

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

voldoende voor de bescherming van de boom. 

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

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

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

aannemer wordt contractueel verplicht direct maatregelen te nemen, mocht de 

grondwaterstand te hoog of te laag worden. 

 Grondwerkzaamheden binnen de leefomgeving van de bomen, mogen niet uitgevoerd 

worden onder natte omstandigheden. Werken onder extreem natte omstandigheden 

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

 Maaiveldophogingen binnen het doorwortelbare profiel zijn niet toegestaan in verband 

met de zuurstofopname van de boom. 

 Bodemverdichting is niet toegestaan. Om dit te voorkomen dient licht materiaal en 

materieel te worden ingezet. De maximale druk mag niet meer dan 15 kg/cm2 zijn. 

Wanneer hoge drukbelastingen niet te voorkomen zijn, dient op het bestaande maaiveld 

een zandpakket aangebracht te worden van 20 cm (bestaande uit grof, zoet zand) met 

een afdekking van rijplaten. Indien er een organische toplaag is (gras) dient deze 

verwijderd te worden voor het zand wordt aangebracht. 

 Het is niet toegestaan om middels bijvoorbeeld, spijkers, schroeven, stroppen of 

klemmen enige bevestiging aan de boom aan te brengen. 

 Transport van materieel en bouwstoffen mag uitsluitend via de vooraf bepaalde routes 

plaatsvinden. 

 Opslag van materiaal mag uitsluitend op de vooraf vastgestelde plaatsen plaatsvinden. 

 Bij aanleg van kabels, leidingen en rioleringen dient wortelschade voorkomen te 

worden. 
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3.6 Compenserende maatregelen 

Bomen  

Bomen maken een onderdeel uit van de inrichting. Het is dan ook van belang om 

bij de nieuwe bomen goed te kijken naar de standplaats, de functie en het 

toekomstperspectief. De soortkeuze en de maat zal hierop moeten worden afgestemd. De 

soortkeuze is nog niet vastgesteld. De soortkeuze wordt o.a. bepaalt door de uiteindelijke 

boomgrootte. Als compensatie van de  te verwijderen bomen, worden er binnen het 

projectgebied nieuwe bomen aangeplant: 

- In het huidige voorstel tuinontwerp staan voor het bestaande pand 4 nieuwe bomen 

ingetekend.  

- In de noordoosthoek van het perceel staat 1 boom ingetekend. Hier is mogelijk ruimte 

om meerdere bomen aan te planten. 

- Bij de parkeerplaatsen in de zuidwesthoek van het perceel is de mogelijkheid enkele 

bomen aan te planten. 

 

Heesters, hagen en gazon 

Naast bomen worden er in de nieuwe inrichting hagen en verschillende groenvakken toegepast. 

Dit is echter nog abstract en over de gedetailleerde invulling van het groen is dit moment niks 

bekend. De ingepaste groenvakken bieden de mogelijkheid om de verdwenen (sier)heesters en 

gazon te compenseren. 

 

   

 

 

 

 

 

Figuur 5: Het terrein gezien vanaf de Oude Rijn. De boom links en uiterst 
rechts komen te vervallen. De boomkruin op de achtergrond, boven het dak, is 
de waardevolle beuk. 
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4 Conclusie 

Algemeen 

De inrichting van het perceel bestaat, op het moment van opstellen van deze groentoets, uit 

een particuliere tuin met achterstallig onderhoud. Op het terrein is weinig kwalitatief goed, 

waardevol groen aanwezig.  

 

Waardevolle beuk 

Uitzondering hierop is de beuk, welke op de gemeentelijke ‘Lijst van bijzonder waardevolle 

bomen’ staat. Deze boom heeft echter een matige conditie en toekomstverwachting. Wel is de 

boom meegenomen in het ontwerp waardoor het huidige beeld van een karakteristieke villa met 

monumentale boom, behouden blijft. Met het verwijderen van de bijgebouwen als de garage en 

schuur, komt de boom meer in het zicht te staan vanaf de Van der Valk Boumanweg en de 

Oude Rijn. Om de beuk zo lang mogelijk (>10 jaar) in stand te houden dienen de in hoofdstuk 

3.2 en 3.5 beschreven maatregelen, te worden uitgevoerd. Wel dient er een nader technisch 

onderzoek plaats te vinden, om de toestand van de beuk te bepalen (nulmeting).  

 

Compensatie 

Door realisatie van de nieuwbouwplannen gaat het totaal groenoppervlak achteruit. Wel krijgt 

het terrein een kwaliteitsimpuls. Door het te behouden, karakteristieke pand in originele staat 

terug te brengen zal het geheel een sterke uitstraling krijgen. Een nadere invulling van de 

groenvakken in figuur 4 is op moment van onderzoek nog niet bekend. 

 

Bomen welke verwijderd worden, worden in aantallen mogelijk niet geheel gecompenseerd. Wel 

liggen er kansen door het aanleggen van duurzame groeiplaatsen voor de nieuw te planten 

bomen. Door de juiste soortkeuze en boomgrootte kunnen de nieuwe bomen uitgroeien tot 

bomen van goede kwaliteit. Op deze manier wordt de kwaliteit van het aanwezige groen in de 

nieuwe inrichting verbeterd, en compenseert hiermee het verloren aantal m2  groen.  

 

Het oppervlak aan groen kan in het nieuwe plan niet geheel gecompenseerd worden. 

De kwaliteit van het groen zal echter wel vooruit gaan. Het in originele staat 

terugbrengen van het pand, in combinatie met het nieuwe ontwerp, zorgt voor een 

sterke, karakteristieke uitstraling van het perceel. 
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Slotwoord 

 

Wanneer het groen met hoogwaardige beplanting wordt ingericht, is er alles aan gedaan om de 

kwaliteit van groen te waarborgen en te voldoen aan de leidraad uit het Groenstructuurplan 

2012-2020 van de gemeente Leiderdorp. 

 

Dit rapport is naar waarheid opgemaakt te Veenendaal, 20 november 2017 

 

 

Ing. W.A. van Ginkel 

Directeur 

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal 
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Bijlage 1 Terreinoverzicht te kappen 

bomen 

In deze bijlage staat een overzichtskaart van het terrein met daarop de locaties van de te 

verwijderen bomen (rood) en de te behouden beuk (groene cirkel). 
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Bijlage 2 Oude en nieuwe situatie 
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Gemeente Leiderdorp 

Bouwen en wonen 

De heer J. Sunter  

Postbus 35 

2350 AA  LEIDERDORP  

 Postadres 

Postbus 1123 

2302 BC Leiden 

Telefoon (088) 246 5000 

Fax (088) 246 5001 

info@brandweer.vrhm.nl 

www.brandweer.nl/hollandsmidden 

  

         

Verzenddatum  30 oktober 2019  Contactpersoon   Wijnand Goudzwaard  Bijlage(n)  1 

Zaak kenmerk  Z-2019-092867  Telefoon  088-2465234  

Ons kenmerk  UIT-2019-086323  E-mail  info@brandweer.vrhm.nl  

Uw kenmerk    Onderwerp  Advies omgevingsvergunning realiseren appartementen 

Uw brief van  16 oktober 2019  Locatie  Van der Valk Boumanweg 236 Leiderdorp 

      

                                                                                           Graag bij correspondentie zaak kenmerk, ons kenmerk en onderwerp vermelden. 

 

Geachte heer Sunter, 

 

Op 16 oktober 2019 hebt u een brandveiligheidsadvies omgevingsvergunning activiteit bouwen 

gevraagd voor het realiseren van een woonfunctie, Van der Valk Boumanweg 236 in Leiderdorp. 

In deze brief leest u ons brandveiligheidsadvies. 

 

Uw aanvraag voor een brandveiligheidsadvies is getoetst op de (brand)veiligheidsaspecten in en 

om het bouwwerk. Eventuele voorwaarden, aanvullingen, aanbevelingen en/of restrisico’s staan 

omschreven in ons adviesrapport (zie bijlage 1).  

 

Afwijken van dit advies? 
Kunt u het aan ons doorgeven als u besluit af te wijken van dit advies? Alvast dank hiervoor. 

 

Wilt u reageren? 
Hebt u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de in het briefhoofd genoemde 

contactpersoon. Wilt u inhoudelijk reageren? Stuur dan uw reactie naar info@brandweer.vrhm.nl. 

Vermeld hierbij ons kenmerk.  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens ing. J.J. Zuidijk, regionaal commandant Brandweer Hollands Midden, 

 
V.S. de Winter BPM, coördinator Omgevingsveiligheid Brandweer Hollands Midden 

 

Bijlagen: 

• Adviesrapport 
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Bijlage 1: Adviesrapport  
 

Betreft advies behorende bij brief met kenmerk UIT-2019-086323 
 

Adviesaanvraag 
Betreft de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit bouwen voor het realiseren van 

10 (zorg)appartementen, Van der Valk Boumanweg 236 in Leiderdorp. 

 

Het plan bestaat uit twee delen, te weten: het splitsen van een bestaand woonhuis in twee 

appartementen en het oprichten van een zorgvilla die plaats biedt aan 8 appartementen.  

 

Ten aanzien van dit plan heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden aan uw organisatie ook 

advies uitgebracht ten aanzien van het bestemmingsplan. Zie brief met kenmerk UIT-2018-

074535, d.d. 21 maart 2018. In deze brief zijn de risico’s verwoord ten aanzien van de 

verminderd-zelfredzame bewoners en de opkomsttijd van de brandweer en is verzocht om een 

overleg met de aanvrager, gemeente en brandweer. Dit overleg heeft naar ons weten niet 

plaatsgevonden. 

 

Gebouwkenmerken 
Het bestaande woonhuis heeft twee bouwlagen, te weten: een begane grond en een verdieping. 

De verdieping is gelegen op 4350+P. In de te realiseren situatie wordt op elke bouwlaag een 

appartement gesitueerd. Het appartement op de verdieping heeft wel de woningentree op begane 

grondniveau. Achter de toegangsdeur zit een hal met trapopgang. Beide appartementen worden 

in afzonderlijke brandcompartimenten gesitueerd. De onderlinge weerstand tegen branddoorslag 

en brandoverslag bedraagt 30 minuten. Beide appartementen zijn voorzien van rookmelders 

conform NEN2555. 

 

De zorgvilla bestaat uit drie bouwlagen, te weten: een souterrain, begane grond en eerste 

verdieping. De hoogste verblijfsvloer is gelegen op 3000+P. De entree van het gebouw bevindt 

zich op begane grondniveau. Op souterrainniveau is een bergingencomplex, logeerkamer, 

hobbyruimte en een ontmoetingsruimte gesitueerd.  

 

Op de begane grond zijn vier appartementen gesitueerd. Twee appartementen komen direct 

‘buiten’ uit. De twee andere appartementen komen uit in het besloten trappenhuis. Op de 

verdieping zijn ook vier appartementen gelegen. Twee appartementen komen direct uit in het 

besloten trappenhuis. De andere twee appartementen komen uit op een besloten verkeersruimte, 

die vervolgens weer aansluit op het besloten trappenhuis.   

 

De ontmoetingsruimte, hobbyruimte en logeerkamer vormen één brandcompartiment. Het 

bergingencomplex vormt ook een afzonderlijk brandcompartiment. Alle appartementen zijn 

eveneens gelegen in afzonderlijke brandcompartimenten. De onderlinge WBDBO bedraagt 

minimaal 60 minuten. De WBDBO van de compartimenten naar de besloten verkeersruimte 

bedraagt overal minimaal 30 minuten. De besloten verkeersruimten zijn te definiëren als extra 

beschermde vluchtroute. In het trappenhuis is overigens ook een lift gesitueerd.  

 

Alle appartementen zijn voorzien van rookmelders conform NEN2555. Deuren in brandwerende 

scheidingsconstructies zijn zelfsluitend uitgevoerd. Dat geldt ook voor de woningtoegangsdeuren 

die uitkomen op de besloten verkeersruimten.  
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Menskenmerken 
De te verbouwen en te vergroten villa is gekenmerkt als zorgvilla. In het aanvraagformulier is 

echter aangegeven dat het gaat om zelfstandige wooneenheden / woonfunctie. Onduidelijk is wat 

voor type zorg er wordt geboden. Zie ook punt 1. 

 

Interventiekenmerken 
Interne organisatie (BHV) 

Op tekening is aangegeven dat de appartementen worden voorzien van rookmelders conform 

NEN2555. Afhankelijk van het type zorg dat wordt geboden, moet er mogelijk worden voorzien in 

een brandmeldinstallatie (omvang afhankelijk van gebruiksfunctie). Het is onduidelijk hoe de hulp 

bij ontruiming bij brand is of zal worden geregeld.  

 

Externe organisatie (brandweer) 

De ligging van het bouwwerk valt buiten de wettelijke normen van de opkomsttijd 

(artikel 14 en 18). Het bestuur van de veiligheidsregio hanteert voor zowel portiekwoningen als 

voor een woonfunctie voor verminderd-zelfredzamen een opkomsttijd van een basis-

brandweereenheid 6 minuten. In 95% van de incidenten zal de opkomsttijd tussen de 8 en 10 

minuten bedragen. Ik adviseer u dit aan de aanvrager / gebruiker mee te delen, zodat deze hierop 

kan anticiperen in zijn bedrijfsnoodplan. Een nadere uitwerking vindt u onder punt 5 van deze 

bijlage. 

 

Brandkenmerken 
Vooralsnog is het onduidelijk om wat voor type bewoning (in relatie met de zorg) het gaat. 

Onduidelijk is of er voorzien moet worden in een brandmeldinstallatie. Een brandmeldinstallatie 

kan van invloed zijn op het brandverloop. Verondersteld zou kunnen worden dat overeenkomstig 

het cascademodel (publicatie IFV Basis voor Brandveiligheid), door een combinatie van 

automatische detectie, vroegtijdige alarmering, brandcompartimentering en opkomst interne 

hulpverleningsorganisatie, de brand beperkt blijft tot het voorwerp van ontstaan of de ruimte van 

ontstaan.  

 
Omgevingskenmerken 
Het woonhuis ligt aan de Van der Valk Boumanweg. De ingang van de zorgvilla wordt gesitueerd 

aan de Splinterlaan. Beide straten zijn goed toegankelijk voor hulpverleningsvoertuigen. In de 

bestaande situatie zijn reeds brandkranen in de directe nabijheid gesitueerd. Zie onderstaande 

afbeelding ter verduidelijking.  
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Gelijkwaardigheid 
Niet van toepassing.  

 

Toetsingskader 
De zorgvilla is beoordeeld aan het Bouwbesluit 2012 – niveau nieuwbouw. Het woonhuis is 

beoordeeld aan de ‘verbouwartikelen’ van het Bouwbesluit 2012. In een aantal van deze artikelen 

wordt verwezen naar het rechtens verkregen niveau. Hiervoor is het uitgangspunt gehanteerd dat 

de nieuw te realiseren situatie ten aanzien van brandveiligheid niet minder mag zijn dan de 

bestaande situatie. Als ondergrens is echter het niveau bestaande bouw gehanteerd.  

 

Advies: 
Opsomming voorwaarden n.a.v. opmerkingen/omissies  

In navolging op ons advies van 5 augustus 2019 met kenmerk UIT-2019-090937 heeft u ons 

aangepaste bescheiden ter beoordeling aangeboden. Wij willen hierop het volgende opmerken; 

 

1. De nieuw te realiseren villa is, zoals op de tekeningen is weergegeven, gekenmerkt als 

zorgvilla. In het aanvraagformulier is echter aangegeven dat het gaat om zelfstandige 

wooneenheden. Bureau Veldweg gaat in zijn rapportage Brandveiligheid uit van een 

woonfunctie die verder niet is gedefinieerd.  

Volgens het Bouwbesluit is een wooneenheid een woonfunctie voor kamergewijze verhuur. 

Onduidelijk is wat voor type zorg of bewoning er wordt geboden. De appartementen zijn te 

kenmerken als zorgclusterwoningen, maar is er sprake van zorg op afspraak, zorg op afroep 

of 24-uurszorg? We verzoeken de aanvrager hier duidelijkheid over te verschaffen.  

 

2. Betreffende het ‘horizontaal’ vluchten langs een ander appartement is deels opgelost door het 

plaatsen van een tweetal trappen. Eén vanuit de souterrain en één vanaf de 1e etage. Op de 

begane grond en 1e verdieping moet nog steeds langs een ander brandcompartiment worden 

gevlucht. Op de begane grond hebben we hier niet zo moeite mee omdat het appartement 

een 2e vluchtmogelijkheid heeft die rechtstreeks naar buiten leidt. De uitgebreide toelichting 

over de risico’s betreft het vluchten langs een ander brandcompartiment is in ons advies van 

5 augustus uitgebreid omschreven. 

Bijkomend is dat de toegangen van deze appartementen rechtstreeks in de extra beschermde 

vluchtroute uitkomen. Bureau Veldweg geeft in zijn rapportage aan dat deze toegangsdeuren 

zelfsluitend worden uitgevoerd wat ook op de tekeningen is aangegeven. Wij kunnen 

instemmen met dit voorstel mits, ook deel uit gebruiksgemak, de zelfsluitendheid uit gevoerd 

wordt door aangestuurde vrijloopdrangers.  

Indien in het gebouw personen worden gehuisvest die zorg behoeven zoals de naam van het 

toekomstige gebouw is aangemerkt adviseren wij om de appartementen te voorzien van een 

woning-/waterleidingsprinkler. Mede gelet op de aanbeveling onder punt 5 van de bijlage zal 

er een veilige leefomgeving ontstaan voor de toekomstige bewoners.  

 

3. Op tekening is niet specifiek aangegeven dat de hoofdentree van beide gebouwen in één 

handeling te openen is. Overeenkomstig artikel 7.12 – lid 1 dienen deuren in de vluchtrichting 

te allen tijde te openen te zijn, zonder gebruik te hoeven maken van een losse sleutel. Met dit 

artikel wordt beoogd te voorkomen dat personen tijdens het vluchten ingesloten raken als 

gevolg van een afgesloten deur. Dit dient op tekening te worden aangegeven. 

 

4. De beide toegevoegde trappen zijn alleen op de plattegronden geprojecteerd. In de 

doorsneden en de gevelaanzichten zijn de nieuwe trappen niet verwerkt. Wij adviseren u de 

tekeningen hierop te laten aanpassen. 
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Aanbevelingen / Restrisico 

5. We adviseren de aanvrager en toekomstige bewoners in deze vroege fase reeds na te 

denken over de ontruiming. Door middel van een bepalend brandscenario kan een risico-

inventarisatie (RI&E) opgesteld worden en kan beoordeeld worden of het samenstel van 

bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen ‘BIO-principe’ voldoende 

is om het restrisico af te dekken. Gelet op het type bewoning is het niet onaannemelijk dat 

aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.  

 

6. Door onderzoeken en het verzamelen van data is een trend zichtbaar dat rookverspreiding 

binnen woongebouwen steeds crucialer wordt. Bekend is dat bij lagere temperaturen veel 

brandpreventieve voorzieningen niet werken, denk hierbij aan brandkleppen en deuren. 

Binnenkort zal de regelgeving hierop aangescherpt gaan worden, en zullen rookgestuurde 

brandkleppen en “lekdichte constructies” toegepast moeten worden. Het verdient aanbeveling 

hierop te anticiperen en de deur- en kozijnconstructies in de brandwerende constructies 

conform de aangepaste NEN 6075 S200 uit te voeren wat het handelingsperspectief voor de 

bewoners ten goede komt.  

 

7. Tevens adviseren wij u om bij de trappen noodverlichting te plaatsen wat de ontruiming, zeker 

bij minder zelfredzame mensen ten goed komt. 

 

Wilt u het onderstaande meedelen aan de aanvrager en/of gebruiker: 
Indien de aanvrager meer wil weten over (brand)veiligheid en de daarbij behorende activiteit 
bouwen, dan kunnen de onderstaande internetadressen hem of haar daarover informeren: 

• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving  

• www.brandweer.nl/hollandsmidden  
In het bouwwerk of op het bouwterrein tijdens het (ver)bouwen van het bouwwerk, waarop deze 
omgevingsvergunning activiteit bouwen betrekking heeft, adviseren wij de volgende documenten 
aanwezig te hebben:  

• Een kopie van de omgevingsvergunning activiteit bouwen en de daarbij behorende 
tekeningen.  

• Een overzicht van certificaten en/of keurmerken van de in het bouwwerk aanwezige 
(brand)veiligheidsinstallaties. 

• Een overzicht van productinformatie en/of testrapportages van de aanwezige  
brandveiligheidsmaterialen die betrekking hebben op de brand- en rookwerendheid.  

• Een bouwveiligheidsplan waarin de bereikbaarheid van hulpdiensten, 
bluswatervoorzieningen en brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw staan 
omschreven.  

 
ISOR-classificatie: 
Conform afspraak behoort u relevante functies te plaatsen op de risicokaart. Volgens de ISOR 

(Inventarisatiesysteem Overige Ramptypen)-classificatie valt het bouwwerk onder de volgende 

code: 1500, Woningen met zorg 

 

Uitgangspunten / beoordeelde onderdelen:  
• Activiteit Bouwen 
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Beoordeelde documenten / tekeningen: 
 

Omschrijving: Kenmerk: Datum: 
Rapportage brandveiligheid 7664R01a 8 oktober 2019 

Rapportage brandoverslag 7664N01b 18 april 2019 

Zorgvilla plattegronden / 

gevels 

1346/3 3-10-2019 

 

Toetsingsomvang: 
Op de navolgende onderdelen is het bouwplan getoetst: 

1. Bouwbesluit 2012: artikelen 1.2, 1.3, 1.5, afdelingen 2.2, 2.4 t/m 2.16, 6.1, 6.5 t/m 6.9, 7.1, 

7.2 en 8.1 

2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, artikel 2.1, lid 1 

(vergunning voor brandveilig gebruik)  

3. Wet veiligheidsregio’s  
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1 Algemeen 
In opdracht van De Wageningse Eng Beheer B.V. te Ede heeft Bureau Veldweg B.V. voor de aanvraag 

omgevingsvergunning voor de bouw van een Zorgvilla ‘Rhijnstaete’ aan de Van der Valk Boumanweg 

236 te Leiderdorp dit brandveiligheidsrapport opgesteld. 

 

In dit rapport wordt aangegeven wat de noodzakelijke voorzieningen zijn om te voldoen aan het 

gestelde in de huidige bouwregelgeving. De hiervoor noodzakelijke maatregelen zijn omschreven in 

overeenstemming met het Bouwbesluit 2012 met uitvoeringsniveau “nieuwbouw” waarbij voor de 

verbouwing van het bestaande woonhuis wordt uitgegaan van ‘verbouw’. 

 

1.1 Doel van de rapportage 

Het doel van deze rapportage is om een brandveilig plan aan te leveren conform de geldende 

regelgeving, AMvB Bouwbesluit 2012 en de daarbij behorende ministeriele regelingen. 

 

In deze rapportage worden de voor de aanvraag omgevingsvergunning benodigde brandveiligheids-

aspecten behandeld zoals: 

• De constructieve veiligheid; 

• Het beperken van de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook; 

• Het veilig vluchten; 

• De mogelijkheid tot een repressieve inzet; 

• De toepassing van brandbeveiligingsinstallaties. 

 

Indien afgeweken wordt van de bouwregelgeving kan op basis van het Bouwbesluit 2012 artikel 1.3 

“gelijkwaardigheid” een gelijkwaardige oplossing geboden worden: 

 

Artikel 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling 

Lid 1 

Aan een in hoofdstuk 2 tot en met 7 gesteld voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien het 

bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten 

minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, 

energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de in die hoofdstukken 

gestelde voorschriften. 
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1.2 Uitgangspunten 

Het betreft twee woongebouw waarvan de villa over 3 bouwlagen met de hoogste vloer van een 

verblijfsgebied op 3 meter boven meetniveau en het woonhuis met een vloer op 4,35 meter boven 

meetniveau.  

 

In de gebouwen zijn de volgende gebruiksfunctie(s) aangehouden: 

• Woonfuncties  

• De overige gebruiksfuncties zoals de bijeenkomstfunctie en de logiesfunctie worden als 

nevenfuncties van de woonfuncties beschouwd. 

 

Bij de beoordeling en het opstellen van het brandveiligheidsdocument is uitgegaan van het 

bouwniveau: 

• Nieuwbouw 

 

De onderbouwingen in dit document zijn ontleend aan genoemde literatuur en omschreven 

uitgangspunten: 

• Verwijzing naar bouwkundig tekenwerk van Schlingmann Architecten bv te Veenendaal 

behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning bouwen. 

 

1.3 Overige 

Tenzij anders vermeld, wordt bij ‘het Bouwbesluit’ bedoeld het Besluit van 29 augustus 2011 

houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van 

bouwwerken (Bouwbesluit 2012), Stb. 2011, 416  laatstelijk gewijzigd bij het Besluit van 17 oktober 

2018. Publicatiedatum: 03 november 2018. 

1.4 Situatieoverzicht 

 
Figuur 1: situatietekening 

 

1.5 Bijlage(n) 

• - 

villa 
woonhuis 
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2 Bouwkundig 

2.1 Bouwconstructie (sterkte bij brand) 

Uitgangspunt hierbij is dat in het (sub-)brandcompartiment waarin een brand heerst, de 

bouwconstructie mag bezwijken, zolang dit binnen een bepaalde tijdsduur maar niet leidt tot het 

bezwijken van bouwconstructies buiten dit (sub-)brandcompartiment. 

Het gaat om het voorkomen van voortschrijdende instorting. 

 

Artikel 2.10 lid 1: 

Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 

minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt.  

 

Bij brand in een subbrandcompartiment mogen de vluchtroutes buiten dit subbrandcompartiment niet 

binnen 30 minuten bezwijken.  

 

Artikel 2.10 lid 2:  

Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie niet 

ligt, niet binnen 60 minuten door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat 

brandcompartiment. Voor zover dat brandcompartiment een woonfunctie is, geldt dit niet voor een 

bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment of grenzende 

buitenruimte. 

 

De eis van brandwerendheid op bezwijken van een constructie is van toepassing als bij bezwijken 

van die constructie er voortschrijdend instorten volgt in een ander brandcompartiment.  

In afwijking van het tweede lid is aangegeven dat de tijdsduur met 30 minuten bekort kan worden, 

indien geen vloer van een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie hoger ligt dan 7 m boven het 

meetniveau en de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment 

niet groter is dan 500 MJ/m². 

2.2 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 

Materialen ter plaatse van of nabij een stookplaats dienen te voldoen aan brandklasse A1 bepaald 

volgens NEN-EN 13501-1(A1fl voor beloopbare oppervlakken), indien op het materiaal een intensiteit 

aan warmtestraling kan optreden van meer dan 2 kW/m2 of in het materiaal een temperatuur kan 

optreden hoger dan 90 ˚C. Beide bepaald volgens NEN 6061. 

 

Materialen aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal, met een inwendige doorsnede van 

meer dan 0,015 m2 en grenzend aan meer dan één subbrandcompartiment, dienen te voldoen aan 

brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Dit geldt niet wanneer deze uitsluitend door boven 

elkaar gelegen toiletruimten voeren. 

 

2.3 Brandvoortplanting en rookdichtheid van constructieonderdelen 

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D en 

aan rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1 waarbij de bovenzijde van een vloer en trap voldoet aan 

brandklasse Dfl en aan rookklasse s1fl.  

 

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D 

volgens NEN-EN 13501-1. De buitengevels welke onderdeel van een brandwerende constructie 

vormen ter voorkoming brandoverslag voldoen aan klasse B van voornoemde norm. Ten hoogste 5 % 

van het totale oppervlakte van een ruimte behoeft hieraan niet te voldoen. 
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2.4 Brandgevaarlijkheid dak 

De bovenzijde van een dak van een bouwwerk dient, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk 

te zijn. Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 

5 m boven het meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 m vanaf de 

perceelgrens liggen.  

Er geldt daarmee geen eis ten aanzien van het niet brandgevaarlijk uitvoeren van het dak. 

 

2.5 Beperking uitbreiding van brand 

In artikel 2.83 lid 1 van het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de maximale afmetingen van een 

brandcompartiment. Voor nieuw te bouwen woonfuncties geldt hiervoor een maximale omvang van 

1.000 m2. Elke woning is hierbij een separaat brandcompartiment en het trappenhuis in de villa is als 

een extra beschermde vluchtroute uitgevoerd welke buiten het brandcompartiment is gelegen. Het 

bergingenblok in het souterrain is eveneens een apart brandcompartiment. 

 

   
Figuur 2: brandcompartimentering souterrain villa 

BC-1 

BC-2 
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Figuur 3: brandcompartimentering begane grond villa 

 

   
Figuur 4: brandcompartimentering eerste verdieping villa 

BC-3 BC-4 

BC-5 

BC-6 

BC-7 BC-8 

BC-9 

BC-10 
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Figuur 5: brandcompartimentering woonhuis 

2.6 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 

De inpandige compartimentsscheidingen worden uitgevoerd met een brandwerendheid van ten 

minste 60 minuten. In afwijking hiervan kan worden volstaan met 30 minuten indien de volgens NEN 

6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m² en 

in het gebouw geen vloer hoger ligt dan 7 meter boven het meetniveau. 

 

Tussen een brandcompartiment van een woning en een besloten ruimte waardoor een extra 

beschermde vluchtroute (EBV) voert kan worden volstaan met 30 minuten. 

 

De schachten dienen 60 minuten brandwerend uitgevoerd te worden vanuit het brandcompartiment 

naar de schacht. 

 

Tussen de woningen onderling en richting de omgeving dient brandoverslag gewaarborgd te zijn. In 

notitie 7664N01 is de brandoverslag bepaald tussen de brand- en subbrandcompartimenten 

onderling. Hieruit blijkt dat er voldaan wordt ten aanzien van de beperking van uitbreiding van brand. 

 

In  het ‘woonhuis’ bedraagt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag op basis van 

‘verbouw’ voorschriften minimaal 30 minuten. 

 

2.7 Verdere beperking uitbreiding van brand 

Elk brandcompartiment is uitgevoerd als één subbrandcompartiment waarbij er voor de woonfuncties 

geen verdere subbrandcompartimentering aanwezig is.  

 

  

BC-11 BC-11 

BC-12 
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3 Ontvluchting 
Conform het bouwbesluit dient voor wat betreft de loopafstanden binnen het sub-brandcompartiment 

te worden voldaan aan het niveau nieuwbouw. Artikel 2.102 is hierbij van toepassing: 

 

Artikel 2.102 

Lid 4. 

De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het 

subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter dan 30 meter. 

 

Hieraan wordt in de subbrandcompartimenten voldaan. 

 

De vluchtdeuren dienen zonder losse hulpmiddelen van binnen uit te openen zijn. 

 

Vanaf de uitgang van elke woning in de villa begint een extra beschermde vluchtroute (EBV). Deze 

dient in principe niet langs een beweegbaar constructieonderdeel van een andere woonfunctie en 

niet over een trap te voeren. Met de extra vluchttrap vanaf de verdieping kan vanuit de woningen in 

twee richtingen gevlucht worden. De scheidingen tussen de woningen en de inpandige EBV dienen 

hierbij 30 minuten brandwerend te worden uitgevoerd 

Hier wordt aan voldaan waarbij aanvullend vereist is dat de woningtoegangsdeuren zelfsluitend 

worden uitgevoerd. 
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4 Installaties en voorzieningen t.b.v. bestrijden van brand 

4.1 Brandmeldinstallatie (BMI) 

Op basis van het bouwbesluit is er voor de woonfunctie geen vereiste voor een brandmeldinstallatie.  

 

4.2 Rookmelders 

Bij een te bouwen woonfunctie heeft in een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen 

de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie, een of meer rookmelders die 

voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.  

 

4.3 Ontruimingsalarminstallatie (OAI) 

Aangezien er volgens het Bouwbesluit geen vereiste is voor een brandmeldinstallatie is er ook geen 

vereiste voor een ontruimingsalarminstallatie. 

 

4.4 Algemene noodverlichting 

Op basis van het bouwbesluit is er voor de woonfunctie geen noodverlichting vereist. 

 

4.5 Vluchtrouteaanduiding 

Op basis van het bouwbesluit is vluchtrouteaanduiding voor de woonfunctie niet vereist.  

 

4.6 Brandslanghaspels 

Op basis van het bouwbesluit is ervoor de woonfunctie geen vereiste voor brandslanghaspels.  

 

4.7 Draagbare blustoestellen 

Op basis van het bouwbesluit zijn voor de woonfunctie geen draagbare blustoestellen vereist.  

 

4.8 Bereikbaarheid 

Op basis van het bouwbesluit  worden er eisen gesteld aan de bereikbaarheid van bouwwerken. 

Afhankelijk van de situering en de diepte van het terrein zal er een opstelplaats voor een 

brandweervoertuig op het terrein gerealiseerd moeten worden met een afmeting van 4 x 10 meter, 

een vrije hoogte van 4,2 meter, bestand tegen een as-last van 10 ton en een totaal gewicht van 15 ton.  

Deze opstelplaats dient bereikbaar te zijn voor een brandweervoertuig waardoor er een rijbaan 

gerealiseerd dient te worden met een rijbaanbreedte van 3,5 meter, een doorgangshoogte van 4,2 

meter welke bestand is tegen een as-belasting van 10 ton en een maximaal gewicht van 15 ton. 
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4.9 Openbare bluswatervoorziening 

Op basis van het bouwbesluit  worden er eisen gesteld aan de brandblusvoorzieningen 

“Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswater voorziening moet worden voorzien in een 

doeltreffende niet openbare bluswatervoorziening. 

Een niet openbare bluswatervoorziening is bijvoorbeeld een: 

• aansluiting op het distributienet van de drinkwaterleiding; 

• aansluiting op een leidingnet voor water, geen drinkwater; 

• waterput of bron; 

• oppervlakte water; 

• speciale gegraven blusvijver. 

 

Een openbare bluswatervoorziening is niet toereikend indien de afstand tussen de openbare 

brandkraan en de (brandweer)toegang van het object te groot is. De maximale afstand van 40 meter 

wordt hierbij in acht genomen. 

 

Op basis van de “Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid  uitgave van het  NVBR 2003” 

moet er op maximaal 40 m’ van de toegang van het pand een opstelplaats voor een Tank Auto Spuit 

(TAS) zijn met in de nabijheid hierbij, op maximaal 15 meter, een primaire bluswatervoorziening met 

een bluswater capaciteit 60 m3/h een brandkraan of bluswaterriool op maximaal 5 meter afstand. 

 

Ervan uitgaande dat er een toereikende primaire bluswaterbron (openbare brandkraan) binnen de 

gestelde afstand van 40 meter aanwezig is, hoeft er geen aanvullende niet openbare 

bluswatervoorziening gemaakt worden. 
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1. Algemeen 

1.1 Inleiding 

In verband met de aanvraag omgevingsvergunning voor genoemd object is ten aanzien van de 

borstweringen tussen de bouwlagen de verticale brandoverslag onderzocht.  

 

Het object betreft twee woongebouwen. 

 

1.2 Doel van de notitie 

Het doel van deze notitie is om aan te tonen of voldaan wordt aan de beperking van uitbreiding van 

brand, conform thans geldende Bouwbesluit 2012 en de daarbij behorende normeringen. 

 

1.3 Uitgangspunten 

Deze notitie  ontleend aan genoemde literatuur, berekeningssoftware, omschreven uitgangspunten 

en tekeningen: 

 

• Bouwkundig tekenwerk van Schlingmann Architecten bv te Veenendaal, werknummer 

1346/3, behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning; 

• Berekening is uitgevoerd conform de geldende norm NEN 6068:2016+C1:2016 Bepaling van de 

WBDBO;  

• Berekening is uitgevoerd met behulp van berekeningssoftware Pintegraal versie V6.1 van 

PeutzData.  
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2. Werkwijze 
Met betrekking tot brandoverslag tussen brandcompartimenten dient te worden voldaan aan  

afdeling 2.10 van Bouwbesluit 2012. Op grond hiervan dient de weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment en naar een besloten 

ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert tenminste 60 minuten te bedragen.  

 

2.1 Voorwaarden voor toepassing van de NEN 6068 

De bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag volgens NEN 6068, mag alleen 

worden toegepast indien aan de gestelde voorwaarden in de NEN 6068 zijn voldaan. 

 

Gevels en daken 

De gevel van het gebouw waarin de ruimte is gelegen van waaruit de weerstand tegen 

brandoverslag wordt bepaald én de gevel van het gebouw waarin de ruimte is gelegen waarnaartoe 

de weerstand tegen brandoverslag wordt bepaald mogen niet in belangrijke mate bijdragen aan de 

brandvoortplanting over de gevel. Hieraan wordt geacht te zijn voldaan als de buitenzijde voor ten 

minste 95 % bestaat uit bouwmateriaalcombinaties die ten minste voldoen aan klasse B bepaald 

volgens NEN-EN 13501-1. De eisen aan het brandgedrag van de buitenzijde van de gevel zijn van 

toepassing indien de gevels van de brandruimte openingen bevatten en als de buitenzijde van de 

gevels of het dak van de ontvangende ruimte openingen bevatten. 

 

Het dak van de ruimte van waaruit de weerstand tegen brandoverslag wordt bepaald, mag niet 

brandgevaarlijk zijn zoals bepaald in NEN 6063. De eis aan het brandgedrag van het dak van de 

brandruimte is van toepassing indien het dak van de brandruimte openingen bevat en als de 

buitenzijde van de gevels of het dak van de ontvangende ruimte openingen bevatten. 

 

Een deel van een gevel of dak moet worden beschouwd als opening, tenzij dit deel voldoende 

brandwerend is. Indien aan een beweegbaar constructie-onderdeel, toegepast in de gevel of het dak, 

een brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie wordt toegekend, geldt conform 

Bouwbesluit 2012 niet gelijktijdig het vereiste van zelfsluitendheid. Een brandwerend uitgevoerde 

deur of raam in de buitengevel hoeft niet zelfsluitend te worden uitgevoerd. 

 

Afstanden tussen openingen en gevels 

De horizontale afstand tussen enig punt van een gevelopening van de brandruimte van waaruit de 

weerstand tegen brandoverslag wordt bepaald, tot enig punt van een gevel van een andere ruimte 

niet minder bedragen dan de kleinste waarde van driemaal de rekenwaarde van pv;i (diepte van het 

vlamlichaam) of 5 meter. 
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2.2 Werkwijze bepaling weerstand tegen brandoverslag 

Elk beschermd subbrandcompartiment is een brandruimte en een brandcompartiment bestaat uit een 

of meer brandruimten. Bij de bepaling van het aantal brandruimten is het van belang of een 

brandcompartiment of een beschermd subbrandcompartiment zich uitstrekt over een of meer 

bouwlagen.  

 

Voor brandcompartimenten met meer dan één bouwlaag en een open verbinding kleiner dan of gelijk 

aan 25% van de kleinste gemeten oppervlakte van die bouwlagen op vloerniveau, binnen de 

omhullende van het brandcompartiment geldt dat het brandcompartiment uit twee brandruimten 

bestaat. Indien de open verbinding groter is dan 25% dan geldt dat het brandcompartiment uit één 

brandruimte bestaat met de hoogte als de maximale hoogte van het brandcompartiment. 

 

Bepaling openingen 

Voor het bepalen van de brand en de vlammen zijn de (semi)openingen in gevels en daken van 

belang.  

• Openingen zijn onderdelen van gevels en daken, met een brandwerendheid met betrekking 

tot de scheidende functie betrokken op de vlamdichtheid in de richting waarin de 

brandoverslag wordt beschouwd van ten hoogste 5 min, bepaald volgens hoofdstuk 4 van 

NEN 6069 of volgens NEN-EN 1992-1-2, NEN-EN 1994-1-2, NEN-EN 1995-1-2 of NEN-EN 1996-

1-2. 

• Dichte delen zijn onderdelen met een voldoende brandwerendheid in de richting waarin de 

brandoverslag wordt beschouwd, bepaald volgens NEN 6069 of volgens NEN-EN 1992-1-2, 

NEN-EN 1994-1-2, NEN-EN 1995-1-2 of NEN-EN 1996-1-2. De brandwerendheid is voldoende 

indien deze gelijk is aan ten minste 30 min, tenzij de wbdbo-eis 20 min is, dan is 20 min 

voldoende. 

• Semi-openingen zijn onderdelen van een gevel of dak die geen dicht deel zijn en ook geen 

opening. Een semi-opening moet als opening én als dicht deel worden beschouwd waardoor 

er twee berekeningen worden uitgevoerd. 

 

Werkwijze 

Indien alle gevels en het dak van een brandruimte of van de ontvangende ruimte bestaan uit alleen 

dichte delen, dan hoeft geen brandoverslagberekening voor die brandruimte uitgevoerd te worden, 

en wordt voor die brandruimte per definitie aan de wbo-eis voldaan. 

 

Overeenkomstig deze norm dient brandoverslag te worden bepaald tussen gevel- en dakopeningen.  
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3. Invoergegevens 
Hieronder zijn de ingevoerde rekenmodellen weergegeven waarbij de brandruimte en 

observatiepunten zichtbaar zijn. Conform NEN 6068 is uitgegaan van een “gereduceerde brand” 

aangezien het gebouw niet hoger is dan 20 meter. 

 

Er zijn brandoverslagberekeningen gemaakt tussen de appartementen van de villa en het woonhuis, 

verticaal en horizontaal ter plaatse van de inwendige hoeken. Voor een meer uitgebreide weergave 

van het model wordt verwezen naar de bijlagen. 

 

 
Figuur 1: Weergave 3D-model villa 

 
Figuur 2: Weergave 3D-model woonhuis 
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4. Resultaten 
In de bijgevoegde berekeningen zijn de aanwezige stralingsintensiteiten ter plaatse van de 

gevelopeningen opgegeven. De vereiste weerstand tegen brandoverslag wordt gehaald indien de 

maximale waarde van de totale warmtestralingsflux niet groter is dan 15 kW/m². 

 

Als bepalende observatiepunten met betrekking tot brandoverslag zijn er meerdere punten genomen 

in de gevelopeningen van het boven- en naastgelegen brandcompartiment. De maximale 

stralingsintensiteit op de gevelopeningen van de doelgevel bedraagt: 

 

 

Scenario Maximale straling 

 (kW/m2) 

Opmerking 

Woning BC-03 3,0 Geen brandoverslag 

Woning BC-04 10,4 Geen brandoverslag 

Woning BC-05 8,5 Geen brandoverslag 

Woning BC-06 8,8 Geen brandoverslag 

Woning BC-08 4,4 Geen brandoverslag 

Woning BC-09 9,6 Geen brandoverslag 

Woning BC-10 13,7 Geen brandoverslag 

Woning BC-12 10,5 Geen brandoverslag 

Tabel 1: Stralingsintensiteit volgens bijlage  

Resulterend uit deze berekeningen blijkt dat er geen aanvullende brandwerende voorzieningen in de 

gevel noodzakelijk zijn om te voldoen aan het bouwbesluit inzake brandoverslag.  

 

Bijlage(n) 
• Berekeningsbijlage NEN6068v1 - villa 

• Berekeningsbijlage NEN6068v2 - woonhuis 
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 

Project     : 

Variant     : 

Bestand   : P:\Project data\projecten 7001-8000\7664\N01 brandoverslag\pintegraal\nen6068v1.NPR

Bestandsdatum : 18-4-2019 10:34:32

Print datum : 18-4-2019 10:34:37

 : 1

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Bureau Veldweg BV

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

BC-10 to_23 Linksboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,56068_2016

BC-10 to_23 Linksmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 13,76068_2016

BC-10 to_23 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,76068_2016

BC-10 to_23 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,76068_2016

BC-09 O57 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,46068_2016

BC-09 O57 Rechtsboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,86068_2016

BC-09 O57 Rechtsmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,66068_2016

BC-09 O57 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,26068_2016

BC-05 to_2 Linksboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,66068_2016

BC-05 to_2 Linksmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,06068_2016

BC-05 to_2 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016

BC-05 to_2 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2016

BC-04 to_0 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,96068_2016

BC-04 to_0 Rechtsboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,86068_2016

BC-04 to_0 Rechtsmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,66068_2016

BC-04 to_0 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,26068_2016

BC-03 O35 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,76068_2016

BC-03 O35 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,06068_2016

BC-03 O35 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,76068_2016

BC-03 O36 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,76068_2016

BC-03 O36 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,56068_2016

BC-03 O36 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,16068_2016

BC-03 O37 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,86068_2016

BC-03 O37 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,76068_2016

BC-03 O37 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2016

BC-03 O39 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2016

BC-03 O39 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,76068_2016

BC-03 O39 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,86068_2016

BC-03 O40 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,46068_2016

BC-03 O40 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,56068_2016

BC-03 O40 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,46068_2016

BC-04 O43 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,56068_2016
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 

Project     : 

Variant     : 

Bestand   : P:\Project data\projecten 7001-8000\7664\N01 brandoverslag\pintegraal\nen6068v1.NPR

Bestandsdatum : 18-4-2019 10:34:32

Print datum : 18-4-2019 10:34:37

 : 2

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Bureau Veldweg BV

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

BC-04 O43 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,46068_2016

BC-04 O43 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,86068_2016

BC-04 O42 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,66068_2016

BC-05 O47 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,36068_2016

BC-05 O47 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,56068_2016

BC-05 O47 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,76068_2016

BC-05 O50 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,56068_2016

BC-05 O50 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,16068_2016

BC-05 O50 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,56068_2016

BC-05 O49 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,16068_2016

BC-05 O49 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,56068_2016

BC-05 O49 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,96068_2016

BC-05 O48 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,96068_2016

BC-05 O48 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,56068_2016

BC-05 O48 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,16068_2016

BC-05 O46 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,76068_2016

BC-05 O46 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,56068_2016

BC-05 O46 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,36068_2016

BC-06 O57 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,46068_2016

BC-06 O57 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,36068_2016

BC-06 O57 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,86068_2016

BC-06 O56 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,06068_2016

BC-06 O56 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,86068_2016

BC-06 O56 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,56068_2016

BC-06 O55 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,46068_2016

BC-06 O55 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,46068_2016

BC-06 O55 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,16068_2016

BC-06 O54 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,56068_2016

BC-06 O54 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,46068_2016

BC-06 O54 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,56068_2016

BC-06 O53 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,16068_2016

BC-06 O53 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,46068_2016

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 

Project     : 

Variant     : 

Bestand   : P:\Project data\projecten 7001-8000\7664\N01 brandoverslag\pintegraal\nen6068v1.NPR

Bestandsdatum : 18-4-2019 10:34:32

Print datum : 18-4-2019 10:34:37

 : 3

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Bureau Veldweg BV

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

BC-06 O53 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,46068_2016

BC-06 O52 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,86068_2016

BC-06 O52 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,06068_2016

BC-06 O52 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,76068_2016

BC-06 O51 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,56068_2016

BC-06 O51 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,66068_2016

BC-06 O51 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,66068_2016

BC-09 O42 Linksboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,46068_2016

BC-09 O42 Linksmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,86068_2016

BC-09 O42 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,56068_2016

BC-09 O42 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,86068_2016

BC-08 O50 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,06068_2016

BC-08 O50 Rechtsboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,26068_2016

BC-08 O50 Rechtsmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,46068_2016

BC-08 O50 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,66068_2016

BC-04 O42 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,76068_2016

BC-04 O42 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 

Project     : 

Variant     : 

Bestand   : P:\Project data\projecten 7001-8000\7664\N01 brandoverslag\pintegraal\nen6068v1.NPR

Bestandsdatum : 18-4-2019 10:34:32

Print datum : 18-4-2019 10:34:37

 : 4

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Bureau Veldweg BV

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC-03 6,55 9,75 2,70 Ja 0,00 60 0,30 tg_22 tg_23 tg_24 tg_25

BC-04 6,25 9,75 2,70 Ja 0,00 60 0,30 tg_28 tg_29 tg_26 tg_27

BC-05 11,40 4,75 2,70 Ja 0,00 60 0,30 tg_37 tg_38 tg_39 tg_30 tg_31 tg_32 tg_33 tg_34 tg_35 tg_36

BC-06 5,90 9,75 2,70 Ja 0,00 60 0,30 tg_43 tg_44 tg_45 tg_40 tg_41 tg_42

BC-07 6,55 9,75 2,90 Ja 3,00 60 0,10 tg_1 tg_2 tg_3 tg_4

BC-08 6,25 9,75 2,90 Ja 3,00 60 0,10 tg_5 tg_6 tg_7 tg_8

BC-09 4,35 11,40 2,90 Ja 3,00 60 0,10 tg_17 tg_18 tg_9 tg_10 tg_11 tg_12 tg_13 tg_14 tg_15 tg_16

BC-10 5,90 9,75 2,90 Ja 3,00 60 0,10 tg_46 tg_47 tg_48 tg_19 tg_20 tg_21

symbrand 14,00 14,00 440,00 Ja 0,00 60 60,00

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 

Project     : 

Variant     : 
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 : 5

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Bureau Veldweg BV

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_22 10,10 -4,95 16,65 -4,95 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_23 16,65 -4,95 16,65 4,80 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_24 16,65 4,80 10,10 4,80 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_25 10,10 4,80 10,10 -4,95 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_26 3,55 -4,95 9,80 -4,95 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_27 9,80 -4,95 9,80 4,80 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_28 9,80 4,80 3,55 4,80 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_29 3,55 4,80 3,55 -4,95 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_30 3,25 -4,92 3,25 ,00 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_31 3,25 ,00 ,00 ,00 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_32 ,00 ,00 ,00 4,15 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_33 ,00 4,15 -2,15 5,95 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_34 -2,15 5,95 -5,13 2,38 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_35 -5,13 2,38 -5,52 2,71 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_36 -5,52 2,71 -8,57 -,94 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_37 -8,57 -,94 ,17 -8,26 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_38 ,17 -8,26 2,96 -4,92 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_39 2,96 -4,92 3,25 -4,92 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_40 -5,20 2,85 ,85 10,05 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_41 ,85 10,05 -4,13 14,23 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_42 -4,13 14,23 -10,40 6,77 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_43 -10,40 6,77 -5,88 2,97 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_44 -5,88 2,97 -5,66 3,24 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_45 -5,66 3,24 -5,20 2,85 3,00 90,00 ,00 ,000

tg_1 10,10 -4,95 16,65 -4,95 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_2 16,65 -4,95 16,65 4,80 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_3 16,65 4,80 10,10 4,80 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_4 10,10 4,80 10,10 -4,95 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_5 3,55 -4,95 9,80 -4,95 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_6 9,80 -4,95 9,80 4,80 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_7 9,80 4,80 3,55 4,80 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_8 3,55 4,80 3,55 -4,95 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_9 3,25 -4,92 3,25 ,00 3,00 90,00 3,00 ,000

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)
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 : 6

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Bureau Veldweg BV

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_10 3,25 ,00 ,00 ,00 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_11 ,00 ,00 ,00 4,15 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_12 ,00 4,15 -2,15 5,95 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_13 -2,15 5,95 -5,13 2,38 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_14 -5,13 2,38 -5,52 2,71 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_15 -5,52 2,71 -8,57 -,94 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_16 -8,57 -,94 ,17 -8,26 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_17 ,17 -8,26 2,96 -4,92 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_18 2,96 -4,92 3,25 -4,92 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_19 -5,20 2,85 ,85 10,05 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_20 ,85 10,05 -4,13 14,23 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_21 -4,13 14,23 -10,40 6,77 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_46 -10,40 6,77 -5,88 2,97 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_47 -5,88 2,97 -5,66 3,24 3,00 90,00 3,00 ,000

tg_48 -5,66 3,24 -5,20 2,85 3,00 90,00 3,00 ,000

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 

Project     : 

Variant     : 

Bestand   : P:\Project data\projecten 7001-8000\7664\N01 brandoverslag\pintegraal\nen6068v1.NPR

Bestandsdatum : 18-4-2019 10:34:32

Print datum : 18-4-2019 10:34:37

 : 7

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Bureau Veldweg BV

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_11 ,30 ,50 1,95 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_22 BC-03

to_12 3,30 ,00 1,95 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_22 BC-03

to_13 1,10 ,50 1,95 1,95 ,00 ,00 Opgaand tg_23 BC-03

to_14 4,50 ,50 ,75 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_23 BC-03

to_15 6,70 ,50 1,95 1,95 ,00 ,00 Opgaand tg_23 BC-03

to_16 ,40 ,50 1,00 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_24 BC-03

to_17 5,00 ,00 1,05 2,30 ,00 1,50 Opgaand tg_24 BC-03

to_2 ,95 ,00 1,95 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_26 BC-04

to_3 3,90 ,50 1,95 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_26 BC-04

to_4 ,55 ,00 1,05 2,30 ,00 1,50 Opgaand tg_28 BC-04

to_5 2,90 ,50 1,95 1,55 ,00 1,50 Opgaand tg_28 BC-04

to_0 1,30 ,50 1,95 1,95 ,00 ,00 Opgaand tg_38 BC-05

to_1 ,25 ,50 1,95 1,95 ,00 ,00 Opgaand tg_37 BC-05

to_6 8,90 ,50 1,95 1,95 ,00 ,00 Opgaand tg_37 BC-05

to_7 3,25 ,00 1,95 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_37 BC-05

to_8 5,95 ,00 1,95 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_37 BC-05

to_9 ,45 ,00 1,95 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_43 BC-06

to_10 3,40 ,50 1,95 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_43 BC-06

to_18 ,55 ,50 ,75 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_41 BC-06

to_19 2,80 ,50 1,95 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_41 BC-06

to_20 1,10 ,50 1,95 1,95 ,00 ,00 Opgaand tg_42 BC-06

to_21 4,50 ,50 ,75 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_42 BC-06

to_22 6,70 ,50 1,95 1,95 ,00 ,00 Opgaand tg_42 BC-06

O35 ,30 3,00 1,95 2,30 ,00 ,00 Dakkapel tg_1 BC-07

O36 4,25 3,80 1,00 1,50 ,00 ,00 Dakkapel tg_1 BC-07

O37 2,05 3,80 1,00 1,50 ,00 ,00 Opgaand tg_2 BC-07

O39 6,70 3,80 1,00 1,50 ,00 ,00 Opgaand tg_2 BC-07

O40 ,40 3,80 1,00 1,50 ,00 ,00 Dakkapel tg_3 BC-07

O41 5,00 3,80 1,05 1,50 ,00 ,00 Dakkapel tg_3 BC-07

O42 ,95 3,80 1,00 1,50 ,00 ,00 Dakkapel tg_5 BC-08

O43 3,90 3,00 1,95 2,30 ,00 ,00 Dakkapel tg_5 BC-08

O44 ,55 3,00 1,05 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_7 BC-08

O45 2,90 3,50 1,95 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_7 BC-08

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning
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Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Bureau Veldweg BV

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

O46 ,25 3,50 1,95 1,95 ,00 ,00 Opgaand tg_16 BC-09

O47 8,90 3,50 1,95 1,95 ,00 ,00 Opgaand tg_16 BC-09

O48 3,25 3,00 1,95 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_16 BC-09

O49 5,95 3,00 1,95 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_16 BC-09

O50 1,30 3,50 1,95 1,95 ,00 ,00 Opgaand tg_17 BC-09

O51 ,55 3,50 ,75 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_20 BC-10

O52 2,80 3,50 1,95 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_20 BC-10

O53 1,10 3,50 1,95 1,95 ,00 ,00 Opgaand tg_21 BC-10

O54 4,50 3,50 ,75 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_21 BC-10

O55 6,70 3,50 1,95 1,95 ,00 ,00 Opgaand tg_21 BC-10

O56 ,45 3,00 1,95 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_46 BC-10

O57 3,40 3,50 1,95 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_46 BC-10

to_23 1,50 3,50 1,95 1,55 ,00 ,00 Opgaand tg_15 BC-09

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 
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Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Bureau Veldweg BV

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

BC-12 O11 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,56068_2016

BC-12 O11 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,66068_2016

BC-12 O11 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016

BC-12 O13 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,96068_2016

BC-12 O13 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,56068_2016

BC-12 O13 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,96068_2016

BC-12 O14 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,86068_2016

BC-12 O14 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,66068_2016

BC-12 O14 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,56068_2016

BC-12 O17 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC-12 O17 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,06068_2016

BC-12 O17 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,16068_2016

BC-12 O18 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,56068_2016

BC-12 O18 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,16068_2016

BC-12 O18 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,86068_2016

BC-12 O19 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,46068_2016

BC-12 O19 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,16068_2016

BC-12 O19 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,06068_2016

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)
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Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Bureau Veldweg BV

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC-12 11,25 10,95 4,10 Ja 0,00 60 0,25 tg_0 tg_1 tg_2 tg_3 tg_4 tg_5 tg_6 tg_7

symbrand 14,00 14,00 440,00 Nee 0,00 60 60,00

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 

Project     : 

Variant     : 

Bestand   : \\veldweg-srv1\Bureau Veldweg\Project data\projecten 7001-8000\7664\N01 brandoverslag\pintegraal\nen6068v2.NPR
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Print datum : 18-4-2019 10:17:41

 : 3

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Bureau Veldweg BV

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_0 11,50 11,30 ,25 11,30 4,35 90,00 ,00 ,000

tg_1 ,25 11,30 ,25 ,35 4,35 90,00 ,00 ,000

tg_2 ,25 ,35 11,50 ,35 4,35 90,00 ,00 ,000

tg_3 11,50 ,35 11,50 4,70 4,35 90,00 ,00 ,000

tg_4 11,50 4,70 4,95 4,70 4,35 90,00 ,00 ,000

tg_5 4,95 4,70 4,95 7,75 4,35 90,00 ,00 ,000

tg_6 4,95 7,75 11,50 7,75 4,35 90,00 ,00 ,000

tg_7 11,50 7,75 11,50 11,30 4,35 90,00 ,00 ,000

tg_8 ,25 ,35 11,50 ,35 4,35 90,00 4,35 ,000

tg_9 ,25 11,30 ,25 ,35 4,35 90,00 4,35 ,000

tg_10 11,50 11,30 ,25 11,30 4,35 90,00 4,35 ,000
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 

Project     : 

Variant     : 

Bestand   : \\veldweg-srv1\Bureau Veldweg\Project data\projecten 7001-8000\7664\N01 brandoverslag\pintegraal\nen6068v2.NPR

Bestandsdatum : 18-4-2019 10:17:42

Print datum : 18-4-2019 10:17:41

 : 4

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Bureau Veldweg BV

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,90 ,75 1,25 2,90 ,00 ,00 Opgaand tg_2 BC-12

to_1 2,60 ,75 1,25 2,90 ,00 ,00 Opgaand tg_2 BC-12

to_2 4,95 ,00 1,25 3,65 ,00 ,00 Opgaand tg_2 BC-12

to_3 7,35 ,75 1,25 2,90 ,00 ,00 Opgaand tg_2 BC-12

to_4 9,05 ,75 1,25 2,90 ,00 ,00 Opgaand tg_2 BC-12

to_5 9,15 ,75 1,25 2,90 ,00 ,00 Opgaand tg_1 BC-12

to_6 1,40 1,05 2,35 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_0 BC-12

to_7 5,00 ,00 1,30 3,65 ,00 ,00 Opgaand tg_0 BC-12

to_8 7,15 ,00 1,45 3,65 ,00 ,00 Opgaand tg_0 BC-12

to_9 9,10 ,00 1,45 3,65 ,00 ,00 Opgaand tg_0 BC-12

O11 1,60 5,40 1,55 ,80 ,00 ,00 Opgaand tg_8 symbrand

O13 4,95 4,35 1,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_8 symbrand

O14 8,05 5,40 1,55 ,80 ,00 ,00 Opgaand tg_8 symbrand

O16 4,00 5,30 2,30 ,80 ,00 ,00 Opgaand tg_9 symbrand

O17 1,65 5,30 1,55 ,80 ,00 ,00 Opgaand tg_10 symbrand

O18 5,00 5,05 1,30 2,00 ,00 ,00 Opgaand tg_10 symbrand

O19 8,10 5,30 1,55 ,80 ,00 ,00 Opgaand tg_10 symbrand

O21 1,30 5,30 1,55 ,80 ,00 ,00 Opgaand tg_9 symbrand
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Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : \\veldweg-srv1\Bureau Veldweg\Project data\projecten 7001-8000\7664\N01 brandoverslag\pintegraal\nen6068v2.NPR

Print datum : 18-4-2019 10:17:41

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : Bureau Veldweg BV  : 5
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Van Roekel & Van Roekel

Wilhelminastraat 27, 3911MB, Rhenen

Tel. (0317) 68 11 00

E-mail: info@roekel.nl

Website: www.roekel.nl

ABN-Amro, Rek.nr.: NL49ABNA047.86.15.914

Rabobank, Rek.nr.: NL02RABO036.70.50.250

supervisie
paraaf:

Projectnr. : 34920

Berekening : 1 d.d. :

Project : Nieuwbouw zorgvilla Rhijnstaete

Van der Valk Boumanweg 236

Leiderdorp

Onderdeel :

Berekening in opdracht van :

Schlingmann Architecten B.V.

Erasmusstraat 8

3902 KC  VEENENDAAL

Behandelend constructeur:

Ing. H. Schumacher

Supervisor : Ir. I.A.H. Cox RC

Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd volgens De Nieuwe Regeling

DNR2011, met alle daarop aanvullende bepalingen,
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage.

Handelsregister Utrecht; dossiernr.: 51025612.

28-03-2019

Constructieve hoofdopzet nieuwbouw

Gezien door de constructeurs 
van de gemeente Leiden

d.d. 24/09/2019

 

Uitwerking plan nader in te dienen (uitvoeringsfase).
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Betreft: Nieuwbouw zorgvilla Rhijnstaete, Van der Valk Boumanweg 236, Leiderdorp
Projectnr.: 34920-1
Datum:

bladnummer: 1

Inhoudsopgave
Algemene gegevens

• Algemeenblad, Belastingen & materiaal eigenschappen 2 t/m 5

Constructie “tekeningen”
omschrijving: pagina

• Situatie met betreffende rapport nummers 6
• Gevels 7 t/m 8
• Kapplan 9
• 1e verdiepingsvloer 10
• Beganegrondvloer en kelder 11
• Doorsneden 12

Bijlagen
omschrijving: pagina

• Sonderingen 13 t/m 27

28-03-2019
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Betreft : 28-3-2019

Projectnr. : 34920-1

Datum : 19-5-201728-3-2019

Bladnummer : 2

Algemeen
Voorschriften : EUROCODES, EN 1990 t/m EN 1999

Windgebied : II ; Onbebouwd

Gebouwhoogte : m; Stuwdruk Pw = kN/m2

Gebouwtype : Woongebouw

Ontwerplevensduur klasse : 3 NEN-EN 1990 NB tabel 2.1

Ontwerplevensduur : 50 NEN-EN 1990 NB tabel 2.1

Gevolgklasse : CC2 NEN-EN 1990 NB tabel B1 ( Kfi = 1,0 )

Betrouwbaarheidsklasse : RC2 NEN-EN 1990 tabel B2

Montagevoorschrift : geen NEN 1092-2, art. 9.3.1

Supervisieniveau : DSL2 NEN-EN 1990 tabel B4

Inspectieniveau : IL2 NEN-EN 1990 tabel B5

Uitvoeringsklasse : EXC2 NEN-EN 1993 tabel C1

Materiaalkwaliteiten (indien in berekening niet anders vermeld.)
Staal : S235 Bouten : 8,8 Ankers : 4,6

Beton : C20/25 Betonstaal : B500B

Hout : C18

Opmerkingen
- Oplegging latei/balk: indien niet vermeld, 1.5 maal profielhoogte met een minimum van 150mm

- De maatvoering in deze berekening is niet bestemd voor uitvoering

- De staalconstructie is niet op brandwerendheid gecontroleerd.

-

-

-

De afmetingen in dit raport zijn gebaseerd op schattingen, globale berekeningen en ervaring. In de DO

berekening wordt de definitieve constructie bepaald.

Bij de wanddiktes is rekening gehouden met geluidsoverdracht, afhankelijk van de gestelde geluidseis

kunnen deze nog wijzigen.

De stabiliteit wordt verzorgd door de schijfwerking van dak, vloeren en wanden welke in voldoende 

mate aanwezig zijn.

T.b.v. de funderings is het uitgangspunt te funderen op mortelschroefpalen (trillingsvrij vanwege 

omliggende bebouwing), Hiervoor zal nog een aanvullend funderingsadvies aangeleverd worden en 

dit wordt meegenomen in de DO berekening.

6,50 0,73

De constructie in dit rapport betreft een constructieve hoofdopzet t.b.v. de eerste ontwerp uitgangspunten

van de constructie.

-

-
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Betreft : Nieuwbouw zorgvilla Rhijnstaete, Van der Valk Boumanweg 236, Leiderdorp

Projectnr. : 34920-1

Datum : 28-3-2019

Bladnummer : 3

Belasting combinaties NEN-EN 1990

NB tabel NB.3-A1.2(A)-Rekenwaarden voor de belastingen (EQU)(groep A)
Uiterste grenstoestanden voor de stabiliteit

Blijvende belastingen Overheersende Veranderlijke belastingen

Ver.belasting gelijktijdig met de overheersende

Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere

Gkj,sup Gkj,inf Qk,1 Ψ0,i Qk,i(i>1)

NB tabel NB.4 en NB.5-A1.2(B)-Rekenwaarden voor de belastingen (STR/GEO)(groep B)
Uiterste grenstoestanden voor de sterkte (zonder geotechnische belastingen of grondweerstand

Blijvende belastingen Overheersende Veranderlijke belastingen

Ver.belasting gelijktijdig met de overheersende

Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere

Gkj,sup Gkj,inf Ψ0,1 Qk,1 Ψ0,i Qk,i(i>1) (6.10a)

Gkj,sup Gkj,inf Qk,1 Ψ0,i Qk,i(i>1) (6.10b)

NB tabel NB.6-A1.2(C)-Rekenwaarden voor de belastingen (STR/GEO)(groep C)
Uiterste grenstoestanden voor de sterkte (met geotechnische belastingen of grondweerstand

Blijvende belastingen Overheersende Veranderlijke belastingen

Ver.belasting gelijktijdig met de overheersende

Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere

Gkj,sup Gkj,inf Qk,1 Ψ0,i Qk,i(i>1) (6.10)

Tabel A1.4-Rekenwaarden voor de belastingen (BGT)
Bruikbaarheidsgrenstoestanden

Blijvende belastingen Overheersende Veranderlijke belastingen

Ver.belasting gelijktijdig met de overheersende

Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere

Gkj,sup Gkj,inf Qk,1 Ψ0,i Qk,i(i>1) karakteristiek

Gkj,sup Gkj,inf Ψ1,1 Qk,1 Ψ2,i Qk,i(i>1) freguent

Gkj,sup Gkj,inf Ψ2,1 Qk,1 Ψ2,i Qk,i(i>1) quasi blijvend

(6.10)1,00 1,00 1,00

0,90 1,50 1,50

0,90 1,501,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 1,00

1,00 1,30

1,00

1,30

1,00

1,00

1,00

1,35

1,20

1,00

1,00
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Betreft : Nieuwbouw zorgvilla Rhijnstaete, Van der Valk Boumanweg 236, Leiderdorp

Projectnr. : 34920-1

Datum : 28-3-2019

Bladnummer : 4

Belastingen daken en vloeren e.d. [kN/m2]
Blijvende belastingen (G) Veranderlijke belastingen (Q)

Blijvende Rustende Totaal Categorie H : daken

Omschrijvingen Belasting Belasting Grep,tot H niet toegankelijk

Ψ0 0,00 Ψ1 0,00 Ψ2 0,00

Qk,1 = 1,50 kN qk,1 = 1,00

0,50 + 0,25 = 0,75

Platdak hout Gtot,1 = 0,75 qtot,1 = 1,00

Blijvende Rustende Totaal Sneeuwbelasting

Omschrijvingen Belasting Belasting Grep,tot Sneeuwbelasting

Ψ0 0,00 Ψ1 0,20 Ψ2 0,00

Qk,2 = 0,00 kN qk,2 = 0,30

1,07 + 0,00 = 1,07

Pannendak 45° Gtot,2 = 1,07 qtot,2 = 0,30

Blijvende Rustende Totaal Categorie A : woon- en verblijfsruimtes

Omschrijvingen Belasting Belasting Grep,tot A vloeren

Ψ0 0,40 Ψ1 0,50 Ψ2 0,30

Qk,3 = 3,00 kN qk,3 = 1,75

Verplaatsbare scheidingswanden

7,50 + 1,60 = 9,10 e.g. ≤ 3,00 kN/m
1
 wand qk,wand,3 1,20

Verd. vloer breedpl. 300mm Gtot,3 = 9,10 qtot,3 = 2,95

Blijvende Rustende Totaal Categorie A : woon- en verblijfsruimtes

Omschrijvingen Belasting Belasting Grep,tot A ontsluitingswegen

Ψ0 0,40 Ψ1 0,50 Ψ2 0,30

Qk,4 = 3,00 kN qk,4 = 2,00

5,00 + 1,60 = 6,60

Galerijvloer breedplaat 200mm Gtot,4 = 6,60 qtot,4 = 2,00

Blijvende Rustende Totaal Categorie A : woon- en verblijfsruimtes

Omschrijvingen Belasting Belasting Grep,tot A ontsluitingswegen

Ψ0 0,40 Ψ1 0,50 Ψ2 0,30

Qk,5 = 3,00 kN qk,5 = 2,00

3,00 + 1,60 = 4,60

Beganegrondvloer kanaalplaat Gtot,5 = 4,60 qtot,5 = 2,00
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Betreft : Nieuwbouw zorgvilla Rhijnstaete, Van der Valk Boumanweg 236, Leiderdorp

Projectnr. : 34920-1

Datum : 19-5-2017

Bladnummer : 5

Belastingen daken en vloeren e.d. vervolg [kN/m2]
Blijvende belastingen (G) Veranderlijke belastingen (Q)

Blijvende Rustende Totaal Categorie A : woon- en verblijfsruimtes

Omschrijvingen Belasting Belasting Grep,tot A vloeren

Ψ0 0,40 Ψ1 0,50 Ψ2 0,30

Qk,6 = 3,00 kN qk,6 = 1,75

Verplaatsbare scheidingswanden

7,50 + 1,60 = 9,10 e.g. ≤ 3,00 kN/m
1
 wand qk,wand,6 1,20

Beganegrondvl. breedpl. 300mm Gtot,6 = 9,10 qtot,6 = 2,95

Belastingen wanden e.d.
Blijvende belastingen (G)
Metselwerk steens / spouw Gtot,11 = 4,00 kN/m²

Metselwerk halfsteens Gtot,12 = 2,00 kN/m²

Pui / H.S.B. Gtot,13 = 0,70 kN/m²

Kalkzandsteen 120 Gtot,14 = 2,40 kN/m²

Spouwmuur 120-100 Gtot,15 = 4,40 kN/m²

Kalkzandsteen 150 Gtot,16 = 3,00 kN/m²

Spouwmuur 150-100 Gtot,17 = 5,00 kN/m²

Kalkzandsteen 214 Gtot,18 = 4,00 kN/m²

Spouwmuur 214-100 Gtot,19 = 6,00 kN/m²

Kalkzandsteen 300 Gtot,20 = 6,00 kN/m²
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236

232

28

24A

23
0

23
4

V

26

3
1A

5

Van der Valk Boumanweg
Zijldijk

2-12

Splint

Splinter
laan

1

dorpel 1 = 1.28 m+ N.A.P.

dorpel 2 = 1.28 m+ N.A.P.

rioolputdeksel 1 = 0.97 m+ N.A.P.

rioolputdeksel 2 = 0.75 m+ N.A.P.

rioolputdeksel 3 = 0.40 m+ N.A.P.

straatpeil = 0.91 m+ N.A.P.

waterpeil 1 = 0.60 m- N.A.P.

waterpeil 2 = 0.61 m- N.A.P.

1

2

3
4HB1

Getekend door

Projectnr.

Schaal Formaat Blad Aantal

Documenttype Datum uitgifte

Project

Wijziging

2018-1457

Nieuwbouw appartementencomplex aan de
Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp

EVDV

03.10.18

1 : 500 A4 1 1

TEKENING

03.10.18 MBK
08.10.18 MBK
-

0 5 10 15 20m

Diepsondering met plaatselijke wrijving

Diepsondering

Handboring

LEGENDA

Hoogtemeting

D

DKM

HB
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bodem profielen schaal 1 :5 0
onderzoek Nieuw bouw  appart em ent encom plex aan de Van der Valk Boum anw eg 2 36  t e  Le iderdorp

projectcode 2 0 1 8 -1 4 5 7
datum 1 0 -1 0 -2 0 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4
pagina 1  van 2

HB-1 bosgrond, NAP

type grondboring
datum 0 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 9 5 3 7 6 .1 1
y 4 6 4 0 1 0 .8 5

0

50

100

150

200

250

300

34
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker 
bruin, edelm an

-15
zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, bruin, 
edelm an

-65
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, edelm an, m at ig hard

-96
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, edelm an, m at ig zacht

-115
klei, zwak zandig, donker 
grijs, edelm an, zacht

-186
klei, m at ig zandig, licht  
grijs, edelm an, m at ig hard
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num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Van Roekel & Van Roekel

Wilhelminastraat 27, 3911MB, Rhenen

Tel. (0317) 68 11 00

E-mail: info@roekel.nl

Website: www.roekel.nl

ABN-Amro, Rek.nr.: NL49ABNA047.86.15.914

Rabobank, Rek.nr.: NL02RABO036.70.50.250

supervisie
paraaf:

Projectnr. : 34920

Berekening : 2 d.d. :

Project : Nieuwbouw zorgvilla Rhijnstaete

Van der Valk Boumanweg 236

Leiderdorp

Onderdeel :

Berekening in opdracht van :

Schlingmann Architecten B.V.

Erasmusstraat 8

3902 KC  VEENENDAAL

Behandelend constructeur:

Ing. H. Schumacher

Supervisor : Ir. I.A.H. Cox RC

Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd volgens De Nieuwe Regeling

DNR2011, met alle daarop aanvullende bepalingen,
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage.

Handelsregister Utrecht; dossiernr.: 51025612.

28-03-2019

Constructieve hoofdopzet verbouw woonhuis

Gezien door de constructeurs 
van de gemeente Leiden

d.d. 24/09/2019

 

Draagstructuur bestaande constructie nader in kaart te brengen!
Uitwerking plan nader in te dienen (uitvoeringsfase).
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Betreft: Nieuwbouw zorgvilla Rhijnstaete, Van der Valk Boumanweg 236, Leiderdorp
Projectnr.: 34920-2
Datum:

bladnummer: 1

Inhoudsopgave
Algemene gegevens

• Algemeenblad, Belastingen & materiaal eigenschappen 2 t/m 4

Constructie “tekeningen”
omschrijving: pagina

• Situatie terrein met rapport nummers 5
• Gevels bestaand 6 t/m 7
• 1e verdieping bestaand 8
• Beganegrond bestaand 9
• Gevels nieuw 10 t/m 11
• 1e verdieping nieuw 12
• Beganegrond nieuw 13

Bijlagen
omschrijving: pagina

• Sonderingen 14 t/m 28

28-03-2019
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Betreft : 28-3-2019

Projectnr. : 34920-2

Datum : 19-5-201728-3-2019

Bladnummer : 2

Algemeen
Voorschriften : EUROCODES, EN 1990 t/m EN 1999

Windgebied : II ; Onbebouwd

Gebouwhoogte : m; Stuwdruk Pw = kN/m2

Gebouwtype : Woongebouw

Ontwerplevensduur klasse : 3 NEN-EN 1990 NB tabel 2.1

Ontwerplevensduur : 50 NEN-EN 1990 NB tabel 2.1

Gevolgklasse : CC2 NEN-EN 1990 NB tabel B1 ( Kfi = 1,0 )

Betrouwbaarheidsklasse : RC2 NEN-EN 1990 tabel B2

Montagevoorschrift : geen NEN 1092-2, art. 9.3.1

Supervisieniveau : DSL2 NEN-EN 1990 tabel B4

Inspectieniveau : IL2 NEN-EN 1990 tabel B5

Uitvoeringsklasse : EXC2 NEN-EN 1993 tabel C1

Materiaalkwaliteiten (indien in berekening niet anders vermeld.)
Staal : S235 Bouten : 8,8 Ankers : 4,6

Beton : C20/25 Betonstaal : B500B

Hout : C18

Opmerkingen
- Oplegging latei/balk: indien niet vermeld, 1.5 maal profielhoogte met een minimum van 150mm

- De maatvoering in deze berekening is niet bestemd voor uitvoering

- De staalconstructie is niet op brandwerendheid gecontroleerd.

-

-

-

In de Do fase wordt de definitieve constructie bepaald, voorafgaand aan DO zal de bestaande constructie

gecontroleerd worden qua constructie opbouw  en in kaart worden gebracht.

Bestaande constructies in het werk controleren. Bij afwijking t.o.v. rapport ons bureau raadplegen voor

eventuele aanpassingen.

6,50 0,73

De constructie in dit rapport betreft de constructieve hoofdopzet t.b.v. de eerste ontwerp uitgangspunten van

de constructie.
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Betreft : Nieuwbouw zorgvilla Rhijnstaete, Van der Valk Boumanweg 236, Leiderdorp

Projectnr. : 34920-2

Datum : 28-3-2019

Bladnummer : 3

Belasting combinaties NEN-EN 1990

NB tabel NB.3-A1.2(A)-Rekenwaarden voor de belastingen (EQU)(groep A)
Uiterste grenstoestanden voor de stabiliteit

Blijvende belastingen Overheersende Veranderlijke belastingen

Ver.belasting gelijktijdig met de overheersende

Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere

Gkj,sup Gkj,inf Qk,1 Ψ0,i Qk,i(i>1)

NB tabel NB.4 en NB.5-A1.2(B)-Rekenwaarden voor de belastingen (STR/GEO)(groep B)
Uiterste grenstoestanden voor de sterkte (zonder geotechnische belastingen of grondweerstand

Blijvende belastingen Overheersende Veranderlijke belastingen

Ver.belasting gelijktijdig met de overheersende

Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere

Gkj,sup Gkj,inf Ψ0,1 Qk,1 Ψ0,i Qk,i(i>1) (6.10a)

Gkj,sup Gkj,inf Qk,1 Ψ0,i Qk,i(i>1) (6.10b)

NB tabel NB.6-A1.2(C)-Rekenwaarden voor de belastingen (STR/GEO)(groep C)
Uiterste grenstoestanden voor de sterkte (met geotechnische belastingen of grondweerstand

Blijvende belastingen Overheersende Veranderlijke belastingen

Ver.belasting gelijktijdig met de overheersende

Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere

Gkj,sup Gkj,inf Qk,1 Ψ0,i Qk,i(i>1) (6.10)

Tabel A1.4-Rekenwaarden voor de belastingen (BGT)
Bruikbaarheidsgrenstoestanden

Blijvende belastingen Overheersende Veranderlijke belastingen

Ver.belasting gelijktijdig met de overheersende

Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere

Gkj,sup Gkj,inf Qk,1 Ψ0,i Qk,i(i>1) karakteristiek

Gkj,sup Gkj,inf Ψ1,1 Qk,1 Ψ2,i Qk,i(i>1) freguent

Gkj,sup Gkj,inf Ψ2,1 Qk,1 Ψ2,i Qk,i(i>1) quasi blijvend

(6.10)1,00 1,00 1,00

0,90 1,50 1,50

0,90 1,501,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 1,00

1,00 1,30

1,00

1,30

1,00

1,00

1,00

1,35

1,20

1,00

1,00
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Betreft : Nieuwbouw zorgvilla Rhijnstaete, Van der Valk Boumanweg 236, Leiderdorp

Projectnr. : 34920-2

Datum : 28-3-2019

Bladnummer : 4

Belastingen daken en vloeren e.d. [kN/m2]
Blijvende belastingen (G) Veranderlijke belastingen (Q)

Blijvende Rustende Totaal Categorie H : daken

Omschrijvingen Belasting Belasting Grep,tot H niet toegankelijk

Ψ0 0,00 Ψ1 0,00 Ψ2 0,00

Qk,1 = 1,50 kN qk,1 = 1,00

0,50 + 0,25 = 0,75

Platdak hout Gtot,1 = 0,75 qtot,1 = 1,00

Blijvende Rustende Totaal Sneeuwbelasting

Omschrijvingen Belasting Belasting Grep,tot Sneeuwbelasting

Ψ0 0,00 Ψ1 0,20 Ψ2 0,00

Qk,2 = 0,00 kN qk,2 = 0,56

0,87 + 0,00 = 0,87

Pannendak 30° Gtot,2 = 0,87 qtot,2 = 0,56

Blijvende Rustende Totaal Categorie A : woon- en verblijfsruimtes

Omschrijvingen Belasting Belasting Grep,tot A vloeren

Ψ0 0,40 Ψ1 0,50 Ψ2 0,30

Qk,3 = 3,00 kN qk,3 = 1,75

Verplaatsbare scheidingswanden

3,00 + 1,60 = 4,60 e.g. ≤ 2,00 kN/m
1
 wand qk,wand,3 0,80

1e verd. vloer bestaand, n.t.b. Gtot,3 = 4,60 qtot,3 = 2,55

Blijvende Rustende Totaal Categorie A : woon- en verblijfsruimtes

Omschrijvingen Belasting Belasting Grep,tot A vloeren

Ψ0 0,40 Ψ1 0,50 Ψ2 0,30

Qk,4 = 3,00 kN qk,4 = 1,75

Verplaatsbare scheidingswanden

3,00 + 1,60 = 4,60 e.g. ≤ 2,00 kN/m
1
 wand qk,wand,4 0,80

Beganegrondvloer bestaand n.t.b. Gtot,4 = 4,60 qtot,4 = 2,55

Belastingen wanden e.d.
Blijvende belastingen (G)
Metselwerk steens / spouw Gtot,11 = 4,00 kN/m²

Metselwerk halfsteens Gtot,12 = 2,00 kN/m²

Pui / H.S.B. Gtot,13 = 0,70 kN/m²
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236

232

28

24A

23
0

23
4

V

26

3
1A

5

Van der Valk Boumanweg
Zijldijk

2-12

Splint

Splinter
laan

1

dorpel 1 = 1.28 m+ N.A.P.

dorpel 2 = 1.28 m+ N.A.P.

rioolputdeksel 1 = 0.97 m+ N.A.P.

rioolputdeksel 2 = 0.75 m+ N.A.P.

rioolputdeksel 3 = 0.40 m+ N.A.P.

straatpeil = 0.91 m+ N.A.P.

waterpeil 1 = 0.60 m- N.A.P.

waterpeil 2 = 0.61 m- N.A.P.

1

2

3
4HB1

Getekend door

Projectnr.

Schaal Formaat Blad Aantal

Documenttype Datum uitgifte

Project

Wijziging

2018-1457

Nieuwbouw appartementencomplex aan de
Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp

EVDV

03.10.18

1 : 500 A4 1 1

TEKENING

03.10.18 MBK
08.10.18 MBK
-

0 5 10 15 20m

Diepsondering met plaatselijke wrijving

Diepsondering

Handboring

LEGENDA

Hoogtemeting

D

DKM

HB
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bodem profielen schaal 1 :5 0
onderzoek Nieuw bouw  appart em ent encom plex aan de Van der Valk Boum anw eg 2 36  t e  Le iderdorp

projectcode 2 0 1 8 -1 4 5 7
datum 1 0 -1 0 -2 0 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4
pagina 1  van 2

HB-1 bosgrond, NAP

type grondboring
datum 0 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 9 5 3 7 6 .1 1
y 4 6 4 0 1 0 .8 5

0
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34
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker 
bruin, edelm an

-15
zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, bruin, 
edelm an

-65
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, edelm an, m at ig hard

-96
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, edelm an, m at ig zacht

-115
klei, zwak zandig, donker 
grijs, edelm an, zacht

-186
klei, m at ig zandig, licht  
grijs, edelm an, m at ig hard
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num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Samenvatting 

In opdracht van AGT Vastgoed b.v. heeft Transect in maart 2019 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Van der Valk Bouwmanweg 236 in Leiderdorp (gemeente 

Leiderdorp). De aanleiding voor het onderzoek vormt de beoogde bestemmingsplanwijziging die de 

realisatie van een appartementencomplex in het plangebied mogelijk moet maken. Bij de realisatie 

van deze appartementencomplex zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de bodem verstoord zal 

worden en daarmee potentieel aanwezige archeologische resten.  

In het plangebied geldt in het vigerende bestemmingsplan ‘Zuid-West’ (2013) een dubbelbestemming 

Waarde - Archeologie hoge trefkans. Een archeologisch onderzoek is verplicht bij bodemingrepen met 

een oppervlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm -Mv. Dit betekent dat gezien de omvang (circa 

1750 m2) van de voorgenomen bodemingrepen archeologisch vooronderzoek nodig is. 

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) is 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.  

 

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). 

 

Conclusie 

• Op basis van het bureauonderzoek is een hoge verwachting opgesteld voor de periode IJzertijd – 

Late Middeleeuwen. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het plangebied op de 

oevers van de Oude Rijn. Deze rivier is actief geworden in de IJzertijd en de oevers ervan vormde 

vanaf dat moment een gunstige locatie voor bewoning. In de omgeving van het plangebied zijn 

voornamelijk bewoningsresten uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen bekend. Ten westen van 

het plangebied is een Romeinse nederzetting bekend en er zijn nog enkele losse vondsten in de 

omgeving gedaan. Uit de Middeleeuwen zijn ten noorden van het plangebied twee versterkte 

huizen bekend en ten zuidwesten een grafveld. De aanwezigheid van deze complexen geeft aan 

dat er intensieve bewoning en landgebruik plaatsvond in de omgeving van het plangebied en dat 

dergelijke resten ook binnen het plangebied te verwachten zijn. Op een historische kaart uit de 

16e eeuw zijn ter hoogte van het plangebied ook enkele gebouwen aangegeven, waarvan niet kan 

worden uitgesloten dat resten hiervan zich binnen het plangebied bevinden. De verwachting op 

archeologische resten uit de Nieuwe tijd (vanaf de 17e eeuw) is echter laag. Op basis van 
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historisch kaartmateriaal vanaf die tijd kon geen bebouwing in het plangebied meer worden 

vastgesteld en is het plangebied in gebruik geweest als warmoezerijgrond. 

• Op basis van het veldonderzoek is vastgesteld dat in het plangebied oeverafzettingen van de 

Oude Rijn aanwezig zijn op geulbeddingafzettingen. Deze zijn waarschijnlijk in de periode 

IJzertijd-Middeleeuwen gevormd. De top van de oeverafzettingen in het plangebied is 

archeologisch relevant. In de top ervan is namelijk een vegetatieniveau dan wel een cultuurlaag 

aanwezig op een diepte van 150 cm -Mv waarin zich archeologische indicatoren bevinden (circa -

0,5 m NAP). Deze bestaan uit houtskool, fosfaat, bot en een fragment aardewerk. Het aardewerk 

is hierbij handgevormd en wijst waarschijnlijk op middeleeuwse activiteit in het gebied. De kans 

is hiermee groot dat er grondsporen aanwezig zijn die aan de vondsten te relateren zijn. 

Zodoende blijft de verwachting op resten uit de periode IJzertijd-Middeleeuwen, zoals in het 

bureauonderzoek is opgesteld, hoog. Ook resten uit het begin van de Nieuwe tijd zijn niet uit te 

sluiten getuige de waarneming van bebouwing op een kaart uit de 16e eeuw. Daarna is de 

verwachting laag, aangezien vanaf de 17e eeuw geen bebouwing in het plangebied is gekarteerd. 

 

Advies 

De hoge verwachting leidt ertoe dat in het plangebied vanaf een diepte van 50 cm –Mv met de 

aanwezigheid van archeologische resten rekening gehouden moet worden. In het kader van een 

vergunningsverlening betekent dit dat aanvullende onderzoeksinspanning benodigd is om deze 

verwachting te toetsen (het vaststellen of en in hoeverre in het plangebied sprake is van een 

behoudenswaardige vindplaats (IVO, karterende/waarderende fase)). Dit onderzoek kan het beste 

plaatsvinden met behulp van proefsleuven (IVO-P) op de plek of plekken waar in het kader van de 

planvorming graafwerkzaamheden zijn gepland. Na afloop van dit onderzoek kan worden vastgesteld 

of er in het plangebied sprake is van een waardevolle vindplaats of niet. Ook kan worden bepaald of er 

aanvullend onderzoek nodig is en zo ja in welke vorm. Voor een proefsleuvenonderzoek dient, evenals 

ander gravend onderzoek, de werkwijze te worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE), dat 

door de gemeente Leiderdorp dient te worden beoordeeld en goedgekeurd.  

 

De noodzaak van een gravend (vervolg)onderzoek wordt mede bepaald door de aard en diepte van de 

geplande ingrepen in relatie tot de diepteligging van de archeologische niveaus. Dit laat ruimte om 

eventueel aanwezige archeologische resten in te passen op een archeologievriendelijke manier. Het 

(beperkt) ophogen van de te bebouwen locaties behoort hier tot de mogelijkheden. Een dergelijke 

wijze van inpassing dient echter wel in overeenstemming met de gemeente als bevoegde overheid 

plaats te vinden. 

 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Leiderdorp) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang 

met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



 

1 

 

Inhoud 

1. Aanleiding 1 

2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 2 

3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 3 

4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 5 

5. Beleidskader 6 

6. Landschap, geomorfologie en bodem 7 

7. Archeologische verwachting en bekende waarden 10 

8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 12 

9. Gespecificeerde archeologische verwachting 18 

10. Resultaten veldonderzoek 19 

11. Beantwoording onderzoeksvragen 22 

12. Conclusie en Advies 23 

13. Geraadpleegde bronnen 25 

 

Bijlage 1: Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Leiderdorp 27 

Bijlage 2: Stroomruggenkaart 28 

Bijlage 3: Landschapskaart 29 

Bijlage 4: Geomorfologie 30 

Bijlage 5: Hoogtekaart 31 

Bijlage 6: Bodemkaart 32 

Bijlage 7: Archeologische waardenkaart 33 

Bijlage 6: Boorpuntenkaart 34 

Bijlage 7: Foto’s van boring 4 35 

Bijlage 8: Boorbeschrijvingen 36 

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



 

1 

 

1. Aanleiding 

In opdracht van AGT Vastgoed b.v. heeft Transect1 in maart 2019 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Van der Valk Bouwmanweg 236 in Leiderdorp (gemeente 

Leiderdorp). De aanleiding voor het onderzoek vormt de beoogde bestemmingsplanwijziging die de 

realisatie van een appartementencomplex in het plangebied mogelijk moet maken. Bij de realisatie 

van deze appartementencomplex zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de bodem verstoord zal 

worden en daarmee potentieel aanwezige archeologische resten.  

In het plangebied geldt in het vigerende bestemmingsplan ‘Zuid-West’ (2013) een dubbelbestemming 

Waarde - Archeologie hoge trefkans. Een archeologisch onderzoek is verplicht bij bodemingrepen met 

een oppervlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm -Mv. Dit betekent dat gezien de omvang (circa 

1750 m2) van de voorgenomen bodemingrepen archeologisch vooronderzoek nodig is. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.1 en het opgestelde Plan van Aanpak (Melman, 2019). 

                                                           
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.1, en is gecertificeerd door 
middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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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) is 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. 

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 niveaus te onderscheiden en hoe 

diep liggen deze? 

• In hoeverre zijn de archeologisch relevante niveaus 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 4.1 (KNA 4.1). Het inventariserend veldonderzoek 

is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.1 (KNA 

4.1). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Gemeente Leiderdorp 

Plaats Leiderdorp 

Toponiem Van der Valk Bouwmanweg 236 

Kaartblad 30F 

Centrumcoördinaat 95.379 / 463.994 

 

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 een perceel aan de Van der Valk Bouwmanweg 236 in Leiderdorp (gemeente 

Leiderdorp). De ligging ervan is weergegeven in figuur 1. Het plangebied wordt in het zuidwesten 

begrensd door de Van der Valk Bouwmanweg en de overige grenzen worden gevormd door de 

grenzen van aanliggende percelen. Kadastraal gezien omvat het plangebied het perceel LDD00 sectie A 

nummer 4592. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 2000 m2. Ten tijde van het onderzoek is 

het plangebied bebouwd met een landhuis en is de rest in gebruik als tuin.  
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Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven). 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Kader Wijziging bestemmingsplan 

Planvorming Realisatie van een appartementencomplex 

Bodemverstorende werkzaamheden Graaf- en heiwerkzaamheden 

 

In het plangebied bestaat het voornemen de bestaande bebouwing om te vormen tot een woning en 

in de tuin achter de woning een appartementencomplex te realiseren. De planvorming bevindt zich 

nog in een relatief vroeg stadium, waarmee nog niet exact is vastgesteld waar en hoe diep er gegraven 

zal worden ten behoeve van de planvorming. Wel is het de verwachting dat graafwerkzaamheden 

uitsluitend op het bouwvlak van het appartement zullen plaatsvinden. De woning blijft naar 

verwachting in onveranderde staat. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken is in eerste instantie 

een bestemmingsplanwijziging nodig, waarbij met name een deel van de tuin als bouwvlak zal worden 

aangewezen. Hiervoor is een onderzoek/toets van de waarde van het terrein noodzakelijk om 

zodoende uitspraken over de haalbaarheid van het plan te kunnen doen. Onderhavig onderzoek geeft 

hieraan invulling. 

 

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



 

6 

 

5. Beleidskader 

Onderzoekskader Bestemmingsplan en omgevingsvergunning 

Beleidskader Bestemmingsplan 

Onderzoeksgrens 100 m2 en dieper dan 30 cm –Mv 

 

 

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, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Sinds juli 2016 (Erfgoedwet) is het 

behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang 

met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die in 

2021 in werking zal treden. 

Het archeologiebeleid van de gemeente Leiderdorp inzake het plangebied staat verwoord in het 

bestemmingsplan “Zuid-West” (2013). Hierin heeft het plangebied een dubbelbestemming Waarde 

Archeologie hoge trefkans. Deze waarde is gebaseerd op de beleidskaart van de gemeente, waarop 

staat vastgelegd welke verwachting een bepaald gebied heeft. Het plangebied bevindt zich volgens de 

archeologische beleids- en verwachtingskaart van de gemeente in een zone met een hoge 

archeologische verwachting (bijlage 1). In het bestemmingsplan zijn aan deze zone planregels 

geformuleerd ten behoeve van de herontwikkeling in dergelijke gebieden. Voor gebieden met 

dubbelbestemming Waarde – Archeologie hoge trefkans geldt een archeologische onderzoeksplicht 

voor bodemingrepen met een omvang vanaf 100 m2 en 30 cm –Mv.  
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Archeoregio Midden-Nederlands rivierengebied 

Geomorfologie Bebouwde kom 

Maaiveld 0,2 tot 0,9 m +NAP 

Bodem Bebouwde kom 

Grondwater Onbekend 

 

 

Landschap 

Het plangebied ligt in een rivierenlandschap als onderdeel van het mondingsgebied van de Oude Rijn. 

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 5000 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 2500 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 oever overstromingen 

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 grondwater afvoerde (Dekker, 1980). Door de verslechterde 
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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 

Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als bebouwd gebied (bijlage 4). Aan de 

hand van de geomorfologische kaart van het rivierengebied van Cohen e.a. (2012; Bijlage 2) valt af te 

leiden dat het plangebied zich op de Oude Rijn stroomrug bevindt. Hoe exact het rivierenlandschap in 

de omgeving van het plangebied eruit heeft gezien - met name gedurende de IJzertijd-Romeinse tijd is 

onderwerp van onderzoek geweest van de Universiteit Utrecht (Van Dinter, 2017). 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 3. Hierin is te zien dat het plangebied 

oorspronkelijk op middelhoge oevers van de Oude Rijn gelegen is. Er zijn in de omgeving van het 

plangebied geen hogere oevers bekend, waardoor het plangebied vermoedelijk een relatief gunstige 

ligging voor bewoning heeft gehad. Ten westen en noorden van het plangebied ligt De Zijl. 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. 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. 

 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien dat het plangebied relatief hooggelegen is 

(bijlage 5). Dit heeft vermoedelijk te maken met de ligging op de oevers van de Oude Rijn. Het 

plangebied bevindt zich op een hoogte van circa 0,2 tot 0,9 m +NAP en de lager gelegen komgebieden 

op circa 1,5 m -NAP. In het plangebied zelf is een cirkelvormige verhoging te zien ter hoogte van de 

bestaande bebouwing. Vermoedelijk is het terrein opgehoogd ten behoeve van de aanleg van 

bebouwing in het gebied.  

 

Bodem en grondwatertrap 

Op de bodemkaart is het plangebied gekarteerd als bebouwd gebied. Het is zodoende niet bekend 

welk natuurlijk bodemtype in het plangebied aanwezig is (bijlage 6). Ter hoogte van de oevers van de 

Oude Rijn ten oosten van het plangebied zijn voornamelijk leek en/of woudeerdgronden gekarteerd. 

Dit zijn kleigronden zonder veen in de ondergrond, die tevens niet slap is. De bovengrond is niet venig 

maar donker. Verder is de ondergrond roesthoudend (De Bakker, 1966). 

 

Binnen het plangebied is eveneens geen grondwatertrap bekend, vanwege de ligging in de bebouwde 

kom. De gronden ter hoogte van de oevers van de Oude rijn hebben over het algemeen een 

grondwatertrap III. Dit zijn over het algemeen relatief natte gronden waarbij de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand zich boven de 40 cm -Mv bevindt en de gemiddeld laagste grondwatertrap tussen de 

80 en 120 cm -Mv wordt aangetroffen. Vanuit archeologisch oogpunt betekenen dergelijke 

grondwaterstanden dat onverbrande organische resten zoals hout, leer, bot- of plantmateriaal binnen 

120 cm –Mv gedegradeerd zullen zijn. Binnen 120 cm –Mv kunnen wel anorganische resten zoals 

vuursteen en aardewerk, of verbrande organische resten worden aangetroffen. Beneden 120 cm –Mv 
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kunnen onverbrande organische resten wel goed bewaard zijn gebleven, vanwege de anaerobe 

omstandigheden.  
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7. Archeologische verwachting en bekende waarden 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK terrein Nee 

Verwachting gemeentelijke kaart Hoog 

Archeologische waarden en/of informatie Nee 

 

 

Archeologische verwachtingen 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis3) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status. Ook 

staat het niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op de gemeentelijke 

verwachtingskaart heeft het plangebied een hoge archeologische trefkans. Dit is gebaseerd op de 

ligging van het plangebied op de oevers van de Oude Rijn. 

 

Bekende waarden 

In het plangebied heeft niet eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden en zijn tevens geen 

vondsten bekend. In de omgeving van het plangebied is echter wel informatie beschikbaar. Er is zelfs 

sprake van een terrein van hoge archeologische waarde: 

• Op 250 meter ten noorden van het plangebied is een terrein van hoge archeologische waarde 

aanwezig (AMK-terrein 4051). Dit is de locatie van het voormalige kasteel ‘De Zijlhof’ uit de Late 

Middeleeuwen. De eerste vermelding ervan stamt uit 1292. Het kasteel is enkele keren gesloopt 

en weer herbouwd, totdat het in 1806 definitief is gesloopt. Er zijn op dit terrein enkele 

onderzoeken uitgevoerd. Helemaal in het zuidelijk deel van het terrein zijn enkele onderzoeken 

uitgevoerd. De rapportages van deze onderzoeken zijn niet openbaar raadpleegbaar, maar 

enkele resultaten zijn in Archis3 gedeeld. Er zijn funderingen, omgevallen muurwerk van het 

kasteel aangetroffen evenals een slootvulling. In de sloot is verder baksteenpuin, bot en 

aardewerk uit de 17e tot 19e eeuw aangetroffen (onderzoeksmeldingen 2075896100; 

2081710100, 2126811100, 2035776100 en 2081710100; vondstmelding 3062848100).  

• Het gebied direct ten noorden van het plangebied, het Zijlkwartier, is onderzocht middels een 

booronderzoek. Tijdens dit booronderzoek is vastgesteld dat er kleiwinning in het gebied heeft 

plaatsgevonden en dat de oevers van de Zijl en de Oude Rijn zijn afgegraven. Er is daarmee enkel 

nog een middelhoge verwachting op het aantreffen van diepe sporen uit de Late IJzertijd en 

Romeinse tijd. In de overgebleven oeverafzettingen zijn resten van baksteen aangetroffen, deze 

worden in verband gebracht met de kleiwinning in het gebied (Brokke, 2014; onderzoeksmelding 

2457219100). 

• 500 meter ten oosten van het plangebied, op de locatie ‘Leeuwerikschool-Prins Willem 

Alexanderschool’ is eveneens een archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Hier is vastgesteld 

dat het plangebied zich op de flank van de oeverwal van de Oude Rijn bevindt. De 

oeverafzettingen bevinden zich op een diepte tussen 1,69 m tot 0,43 m -NAP. In de top zijn 

enkele kleine stukken baksteen- en houtskool aangetroffen (Corver en Van der Zee, 2006; 

onderzoeksmelding 2109964100). Naar aanleiding van dit onderzoek heeft een 

proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden in plangebied Vronkenlaan 2. In het noordwesten, op de 

oeverwalafzettingen van de Oude Rijn, is een vindplaats met bewoningssporen uit de Romeinse 

tijd aangetroffen van circa 100 m2. De (intacte) vindplaats kan worden begrensd door recente 

verstoringen (door kleiwinningskuilen) en het natuurlijke landschap (overgang naar nat 

komgebied). De sporen bestonden uit greppels en paalsporen die niet tot een specifieke 

structuur kunnen worden benoemd. In en ter hoogte van deze sporen zijn handgevormde en 
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gedraaide aardewerkscherven uit de Romeinse tijd aangetroffen (Alma, 2013; 

onderzoeksmelding 2393667100).  

• 430 meter ten oosten van het plangebied heeft een booronderzoek en een 

proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden op de locatie van voormalig Jeugdcentrum De Sjelter. De 

rapportages hiervan zijn niet openbaar raadpleegbaar, maar wel is aangegeven dat er een 

cultuurlaag is aangetroffen in de boringen. In de klei boven de cultuurlaag zijn wandstukken 

handgevormd aardewerk uit de IJzertijd of Romeinse tijd aangetroffen (onderzoeksmelding 

2066418100). Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn echter enkel ophogingspakketten uit de 

Nieuwe tijd aangetroffen, die mogelijk zijn ontstaan door een dijkbreuk van de Oude Rijn. In dit 

pakket zit waarschijnlijk afval uit de stad Leiden. Er zijn geen sporen of oudere vondsten 

aangetroffen (onderzoeksmelding 2094290100). 

• 400 meter ten zuidoosten van het plangebied, aan de Splinterlaan 158, is een archeologisch 

booronderzoek aangetroffen. De ondergrond is tot 1,1 m -Mv verstoord, maar daaronder 

bevinden zich intacte oeverafzettingen van de Oude Rijn stroomrug. Er zijn geen aanwijzingen 

gevonden voor de aanwezigheid van een vindplaats (Molenaar, 2003; onderzoeksmelding 

2089236100).  

• Tijdens een karterend booronderzoek bij een tracé aan de Ringweg Oost in Leiden, die zo’n 230 

meter ten westen van het plangebied is uitgevoerd, zijn enkele vondstlocaties en zones 

vastgesteld. Zo is er in het noordelijke deel van het tracé, in een zone met oever- en 

komafzettingen van de Oude Rijn, een zone met een cultuurlaag met aardewerkfragmenten uit 

de Romeinse tijd aangetroffen op een diepte tussen de 1,1 en 1,9 m -Mv. Op een niveau van 3,5 

m -Mv is houtskool aangetroffen, dat mogelijk op een neolithisch niveau is, maar ook natuurlijk 

kan zijn. Daarnaast zijn er bij vondstlocaties een laatmiddeleeuwse baksteen gevonden (oever- 

en komafzettingen; 1,5 tot 2,2 m-Mv) en concentraties houtskool in meerdere boringen op 

verschillende dieptes (1,5, 2,0 en 3,3 m -Mv). Er is geadviseerd vervolgonderzoek uit te voeren 

indien de werkzaamheden deze dieptes zouden verstoren (Ras, 2012; onderzoeksmelding 

2365349100).  

• 335 meter ten noordwesten van het plangebied is het terrein van Huis Steneveld gelegen. Tijdens 

saneringswerkzaamheden zijn hier resten van dit versterkte huis en gracht aangetroffen, evenals 

vondsten van de Romeinse tijd tot en met de Nieuwe tijd (vondstmelding 2818252100).  

• 400 meter ten zuidwesten van het plangebied zijn een ijzeren zwaard, bronzen fibula en 

vroegmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om een Merovingisch 

grafveld (vondstmelding 3105453100).   

 

Op basis van bovenstaande onderzoeken kan worden vastgesteld dat in de omgeving van het 

plangebied bewoningsmogelijkheden waren in ieder geval de IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd. Deze 

bewoning vond voornamelijk plaats op de oevers van de Oude Rijn en die van de Zijl. De in de 

omgeving bekende vondsten uit de Romeinse tijd bestaan voornamelijk uit nederzettingsresten, die 

herkenbaar zijn aan een vondstrijke cultuurlaag. Resten uit de Middeleeuwen bestaan voornamelijk uit 

de resten van kastelen en versterkte huizen, waarvan er zeker twee in de omgeving van het 

plangebied hebben gestaan. Ook is er een Merovingisch grafveld in de omgeving aanwezig geweest. 

Dit geeft aan dat de omgeving van het plangebied intensief bewoond en gebruikt werd in deze 

periodes en dat in het plangebied resten van menselijke activiteit zeker aanwezig kunnen zijn. Wel 

moet daarbij de kanttekening worden gemaakt dat de ondergrond hiervoor nog intact dient te zijn. Er 

zijn namelijk ook aanwijzingen in de omgeving die erop wijzen dat de ondergrond in grote delen van 

het gebied reeds verstoord zijn geraakt door kleiwinning, die in het Oude Rijngebied sinds de 16e eeuw 

op grote schaal heeft plaatsgevonden. Booronderzoek moet uitwijzen in hoeverre dit ook in het 

plangebied het geval is. 
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Ja 

Historisch gebruik Warmoezerijgrond 

Huidig gebruik Huis en tuin 

Bodemverstoringen Onbekend, mogelijk door kleiwinning voor de 
baksteenfabricatie  

 

Historische achtergronden 

Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van Leiderdorp, net ten oosten van Leiden. Leiderdorp 

is in de Vroege Middeleeuwen ontstaan als een bewoningslint op de hoger gelegen oevers van de 

Oude Rijn. Dit lint strekt zich ten oosten van het plangebied uit en is nog steeds te herkennen in het 

cultuurhistorisch landschap. De omgeving ervan was voornamelijk in gebruik ten behoeve van de 

landbouw en veeteelt waarvoor middels ontginningen steeds grotere gebieden werden ontgonnen (in 

de lager gelegen komgebieden van de Oude Rijn). Nabij het plangebied stonden enkele versterkte 

huizen c.q. kastelen op enige afstand van de oevers van de Oude Rijn. Dit viel af te leiden uit een 

historische kaart uit 1545, aan weerszijden van de Zijl. Ook ter hoogte van het plangebied staat 

bebouwing weergegeven. Op een jongere kaart, uit 1611, is geen bebouwing ter hoogte van het 

plangebied aangegeven. De kaart lijkt zich echter uitsluitend te richten op de verspreiding van de 

versterkte huizen in de omgeving van het plangebied. Ook op de Kadastrale Minuut uit 1811-1832 is 

geen bebouwing aangegeven ter hoogte van het plangebied. Volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende 

Tafels (OAT) is het plangebied in gebruik als warmoezerijgrond. Dit zijn gronden waar verscheidene 

groenten en/of fruit werden verbouwd. Deze situatie blijft onveranderd tot in de jaren ’30 van de 20e 

eeuw. Ook is op het kaartmateriaal te zien dat ten noorden van het plangebied een steenfabriek 

aanwezig is. De aanwezigheid van de fabriek kan erop wijzen dat in de omgeving klei is gewonnen om 

hiervan bakstenen te maken. Dit is een veelvoorkomende activiteit in het Oude Rijn gebied en dateert 

zelfs uit de 16e eeuw. Vanaf 1955 is te zien dat de huidige bebouwing in het plangebied verschijnt en 

dat de rest in gebruik wordt genomen als tuin. 

 

Bodemverstoringen 

Op een recente luchtfoto van het plangebied is te zien dat het plangebied deels bebouwd is met een 

woning en garage (circa 180 m2) en de rest is in gebruik als tuin. De woning is komt uit 1955 

(bagviewer.kadaster.nl). Er zijn geen bouwtekeningen voorhanden van de bestaande bebouwing en 

het bouwarchief is niet geraadpleegd. Deze bebouwing zal in de toekomstige planvorming behouden 

blijven. In het plangebied zijn bodemverstoringen te verwachten die te maken hebben met kleiwinning 

ten behoeve van de steenfabricatie. Gezien de nabije ligging van het plangebied bij het terrein en de 

omvorming tot warmoezerijgrond kan wijzen op kleiwinning. Het archeologisch relevante niveau zou 

hierdoor geheel vergraven kunnen zijn. Het gebruik van het plangebied als warmoezerij grond kan 

eveneens voor verstoring/omwerking van de bovengrond hebben geleid. Er zijn ten aanzien van het 

plangebied geen gegevens bekend in het Bodemloket. Het is daarmee onbekend of er verstoringen of 

vervuilingen te verwachten zijn. 
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Figuur 2: Het plangebied op een topografische kaart uit 1545 van Van 
Deventer. (bron: erfgoedleiden.nl). 

Figuur 5: Uitsnede van een topografische kaart uit 1611 door F. Balthasar. 
Bron: gahetna.nl 
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Figuur 6: Uitsnede van de kadastrale Minuutplan uit 1811-32. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: Beeldbank RCE 

Figuur 7: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1880. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis 
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Figuur 8: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1900. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis 

Figuur 9: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1930. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl 
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Figuur 10: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1955. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl 

Figuur 11: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1980. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl 
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Figuur 12: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1997. Het 
plangebied is met blauwe lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl 

Figuur 13: Recente luchtfoto van het plangebied. Bron: PDOK 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode IJzertijd – Late Middeleeuwen 

Complextypen Nederzettingsresten / sporen van landgebruik 

Stratigrafische positie In de top van de oeverafzettingen van de Oude 
Rijn stroomrug. 

 

 

Het plangebied bevindt zich op de relatief hoger gelegen oevers van de Oude Rijn stroomrug. Deze 

rivier is actief geworden in de IJzertijd en de oevers ervan vormde vanaf dat moment een gunstige 

locatie voor bewoning. In de omgeving van het plangebied zijn voornamelijk bewoningsresten uit de 

Romeinse tijd en Middeleeuwen bekend. Ten westen van het plangebied is een Romeinse 

nederzetting bekend en er zijn nog enkele losse vondsten in de omgeving gedaan. Uit de 

Middeleeuwen zijn ten noorden van het plangebied twee versterkte huizen bekend en ten zuidwesten 

een grafveld. De aanwezigheid van deze complexen geeft aan dat er intensieve bewoning en 

landgebruik plaatsvond in de omgeving van het plangebied en dat dergelijke resten ook binnen het 

plangebied te verwachten zijn. Op een historische kaart uit de 16de eeuw zijn ter hoogte van het 

plangebied ook enkele gebouwen aangegeven, waarvan niet kan worden uitgesloten dat resten 

hiervan zich binnen het plangebied bevinden. De verwachting op archeologische resten uit de periode 

IJzertijd tot en met de Late Middeleeuwen is daarmee hoog. De verwachting op archeologische resten 

uit de Nieuwe tijd is echter laag. Op basis van historisch kaartmateriaal kan worden vastgesteld dat 

vanaf de 17de eeuw geen bebouwing aanwezig is in het plangebied en dat het enkel in gebruik is als 

warmoezerijgrond.  

 

Stratigrafische positie 

Eventuele archeologische resten zullen zich op of in de oeverafzettingen van de Oude Rijn stroomrug 

bevinden, of op/in eventuele antropogene ophooglagen. Deze kunnen zich al van het maaiveld 

bevinden en kunnen in verschillende lagen aanwezig zijn tot aan de beddingafzettingen. Er zijn binnen 

het plangebied wel verstoringen te verwachten door de winning van (oever)klei ten behoeve van de 

steenfabricatie. 

 

Complextypen 

In het plangebied worden (onverhoogde) nederzettingsterreinen, grafvelden en sporen van 

infrastructuur en landgebruik verwacht. Nederzettingscomplexen zouden zich kunnen kenmerken 

door een vondstlaag, cultuurlaag of dichte vondstenstrooiing, afhankelijk van de langdurigheid van 

eventuele bewoning op die plek. Dergelijke lagen zijn reeds aangetroffen in de omgeving van het 

plangebied bij nederzettingsvindplaatsen uit de Romeinse tijd. Daarentegen zullen relatief 

kortstondige bewoning, grafvelden en infrastructuur en sporen van landgebruik zich juist kenmerken 

door grondsporen en verkleuringen in de bodem en in veel mindere mate door de aanwezigheid van 

vondstmateriaal. Derhalve kan over de aanwezigheid van laatstgenoemde complexen enkel uitspraken 

gedaan worden op basis van de mate van intactheid van de bodem. Deze is mogelijk door kleiwinning 

of landbouwwerkzaamheden aangetast, maar in hoeverre daardoor eventueel aanwezige 

archeologische resten verdwenen zijn, is niet bekend. Ook de omvang van een eventuele vindplaats in 

het plangebied is vooralsnog onbekend. Hierom is een verkennend booronderzoek in het plangebied 

noodzakelijk om hierover meer uitspraken te kunnen doen. 
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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 (conform het opgestelde Plan van Aanpak; Melman, 2019). De boringen 

zijn daarbij gebruikt om zowel de mate van intactheid van de bodem als de bodemopbouw zelf te 

bepalen. Op basis van deze gegevens wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen zoals 

opgesteld in hoofdstuk 2 van dit rapport. In totaal zijn in het plangebied zes boringen gezet (boring 1-

6).  

De boringen hebben een diepte van maximaal 500 cm –Mv en zijn handmatig gezet met behulp van 

een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Beneden de grondwaterspiegel is gebruik gemaakt van 

een gutsboor met een diameter van 3 cm, aangezien boren met een Edelman beneden het grondwater 

tot versleping van de grondmonsters kan leiden. Dit komt de beschrijving van de boringen niet ten 

goede. De boringen zijn gefotografeerd en beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). De foto’s van de boringen zijn terug te vinden 

in bijlage 7, de beschrijvingen in bijlage 8. Na beschrijving zijn de monsters handmatig doorzocht op de 

aanwezigheid van archeologische indicatoren. De locatie van de boringen is met een meetlint bepaald 

aan de hand van de bestaande topografie in het plangebied. De hoogteligging van de boringen is 

bepaald aan de hand van het AHN (bijlage 3). 

Veldwaarnemingen 

Het plangebied is ten tijde van het veldonderzoek in gebruik als tuin van een statig uitziende woning. 

De tuin is relatief dichtbegroeid met struiken en bomen, maar er zijn ook delen begroeid met gras. Er 

is reliëf aan het maaiveld aanwezig, maar dit is hoofdzakelijk het gevolg van de aanleg van de tuin in 

het plangebied. De woning ligt hoger dan de tuin en is vermoedelijk opgehoogd. Enkele foto’s van het 

plangebied ten tijde van het veldonderzoek zijn weergegeven in figuur 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 14: Foto’s van het plangebied ten tijde van het onderzoek (18-03-2019).  
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Bodemopbouw en lithologie 

Onder in de boringen is vanaf een diepte van 230-490 cm -Mv sterk siltig grijs zand aanwezig. Dit zand 

is kalkhoudend, matig gesorteerd en kenmerkt zich tevens door het voorkomen van kleilagen. Dit zand 

is geïnterpreteerd als beddingafzettingen van de Oude Rijn, die zich onder water hebben kunnen 

vormen. Daarboven en onderin boringen 4 en 5 bevindt zich een pakket sterk zandige klei. De klei 

kenmerkt zich door het voorkomen van zandlaagjes, maar ook door het voorkomen van enkele 

verslagen plantenresten. De gelaagdheid doet vermoeden dat dit pakket zich eveneens onder water 

heeft kunnen vormen onder afnemende rivierafvoer in een geul. De afzettingen zijn zodoende aan te 

wijzen als geul(bedding)afzettingen. De gelaagdheid binnen dit pakket is hierbij vermoedelijk het 

gevolg van variaties in waterafvoer als gevolg van de werking van getijde. De klei heeft doorgaans een 

grijze tot bruingrijze kleur. De top van dit pakket bevindt zich op een diepte van 200 cm -Mv (circa -1,5 

m NAP).  

 

Op de geulbeddingafzettingen ligt een pakket oeverafzettingen. De oeverafzettingen bestaan 

hoofdzakelijk uit een matig zandige, grijze klei en bevinden zich op een diepte van 160 cm -Mv. In de 

top van de oeverafzettingen lijkt in boring 6 sprake van een archeologisch relevant (vegetatie)niveau 

(op een diepte van 150 cm -Mv, 1,2 m -NAP). In boring 1 bevindt zich op deze diepte een venig niveau 

(op 0,6 m -NAP) en in boring 3 en 4 lijkt zelfs sprake van een cultuurlaag (op basis van het aantreffen 

van houtskool en handgevormd aardewerk). Ook zijn in de laag groene vlekken aanwezig, die als 

fosfaatvlekken te interpreteren zijn. Het relevante niveau is donkergrijs van kleur en varieert in dikte 

tussen 10 cm tot 50 cm (in boringen 3 en 4). Foto’s van dit niveau zijn terug te vinden in bijlage 7. 

 

Het vegetatieniveau wordt tot slot afgedekt door respectievelijk een donkergrijze laag sterk zandige 

klei en een subrecent ophoogpakket van zand. De sterk zandige klei lijkt natuurlijk vanwege het 

voorkomen van roestvlekken en is zodoende geïnterpreteerd als overstromingsafzettingen die als 

gevolg van laatmiddeleeuwse overstromingen in het gebied tot afzetting zijn gekomen (Duinkerke-III). 

De klei lijkt deels op de in de boringen aangetroffen cultuurlaag te liggen (boring 3 en 4). De top van 

dit kleipakket bevindt zich op een diepte van 55 tot 100 cm -Mv (0,0 m NAP). Het zandpakket dat in 

het plangebied gevonden is, is vermoedelijk ten behoeve van het historisch landgebruik aangebracht 

(warmoezerijgrond, huis met tuin). Dit pakket varieert in het plangebied in dikte tussen 55 en 100 cm. 

Duidelijke aanwijzingen dat er in het plangebied afgraving heeft plaatsgevonden ten behoeve van 

kleiwinning zijn niet ontdekt. 

 

Het grondwater ten tijde van het archeologisch onderzoek bevond zich op een diepte van 120-160 cm 

-Mv. 

 

Archeologische indicatoren 

Er zijn tijdens het doorzoeken van de grondmonsters op een tweetal plaatsen archeologische 

indicatoren aangetroffen. In boring 3 zijn in de aangeduide cultuurlaag resten bot en houtskool 

waargenomen. Het bot betreft hierbij splinters dierlijk materiaal. In boring 4 is een klein fragment 

handgevormd aardewerk gevonden. De scherf is oxiderend gebakken met een sterk donkerrode 

buitenzijde. Op grond van het uiterlijk dateert het waarschijnlijk in de Middeleeuwen. Ook deze vondst 

is afkomstig uit de cultuurlaag.  
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Archeologische interpretatie 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is in het plangebied sprake van een hoge 

archeologische verwachting op de aanwezigheid van resten uit de periode IJzertijd-Middeleeuwen. Dit 

ligt in lijn met de verwachting zoals deze in het bureauonderzoek is opgesteld. Er bevindt zich op een 

diepte van circa 150 cm -Mv een vegetatieniveau c.q. cultuurlaag, waarin resten houtskool, fosfaat, 

bot maar ook een fragment handgevormd aardewerk in is aangetroffen. Doordat het pakket begraven 

ligt onder een dunne laag, natuurlijk ogende grijze klei en het aardewerk in de Middeleeuwen lijkt te 

dateren, is de kans groot dat er op die diepte archeologische resten aanwezig zijn. De resten zijn 

hierbij te koppelen aan oeverafzettingen van de Oude Rijn, die direct onder de cultuurlaag aanwezig 

zijn.  
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11. Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Op basis van het veldonderzoek is vastgesteld dat in het plangebied oeverafzettingen van de 

Oude Rijn aanwezig zijn op geulbeddingafzettingen. Deze zijn waarschijnlijk in de periode 

IJzertijd-Middeleeuwen gevormd.  

 

2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante niveaus te onderscheiden en hoe 

diep liggen deze? 

De top van de oeverafzettingen in het plangebied is archeologisch relevant. In de top ervan is 

een vegetatieniveau dan wel een cultuurlaag aanwezig op een diepte van 150 cm -Mv waarin 

archeologische indicatoren aanwezig zijn (circa -0,5 m NAP). Deze bestaan uit houtskool, 

fosfaat, bot en een fragment aardewerk. Het aardewerk is hierbij handgevormd en wijst 

waarschijnlijk op middeleeuwse activiteit in het gebied.  

 

3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante niveaus nog intact (verstoring, erosie, afdekkend 

substraat)? 

Getuige het voorkomen van een duidelijke cultuurlaag in de ondergrond in de top van de 

oeverafzettingen is het archeologisch relevante niveau intact te beschouwen.  

4. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

Op basis van de resultaten van het onderzoek is in het plangebied sprake van een hoge 

archeologische verwachting op de aanwezigheid van resten uit de periode IJzertijd-

Middeleeuwen. De hoge verwachting is gebaseerd op de vondst van een oude cultuurlaag in de 

top van de oeverafzettingen op een diepte van circa 1,5 m -Mv (0,5 m -NAP). In de cultuurlaag 

zijn archeologische indicatoren aanwezig in de vorm van bot, houtskool, fosfaat en een 

fragment aardewerk. De kans is hiermee groot dat er grondsporen aanwezig zijn die aan de 

vondsten te relateren zijn. Ook resten uit het begin van de Nieuwe tijd zijn niet uit te sluiten 

getuige de waarneming van bebouwing op een kaart uit de 16e eeuw.  
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12. Conclusie en Advies 

Conclusie 

• Op basis van het bureauonderzoek is een hoge verwachting opgesteld voor de periode IJzertijd – 

Late Middeleeuwen. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het plangebied op de 

oevers van de Oude Rijn. Deze rivier is actief geworden in de IJzertijd en de oevers ervan vormde 

vanaf dat moment een gunstige locatie voor bewoning. In de omgeving van het plangebied zijn 

voornamelijk bewoningsresten uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen bekend. Ten westen van 

het plangebied is een Romeinse nederzetting bekend en er zijn nog enkele losse vondsten in de 

omgeving gedaan. Uit de Middeleeuwen zijn ten noorden van het plangebied twee versterkte 

huizen bekend en ten zuidwesten een grafveld. De aanwezigheid van deze complexen geeft aan 

dat er intensieve bewoning en landgebruik plaatsvond in de omgeving van het plangebied en dat 

dergelijke resten ook binnen het plangebied te verwachten zijn. Op een historische kaart uit de 

16e eeuw zijn ter hoogte van het plangebied ook enkele gebouwen aangegeven, waarvan niet kan 

worden uitgesloten dat resten hiervan zich binnen het plangebied bevinden. De verwachting op 

archeologische resten uit de Nieuwe tijd (vanaf de 17e eeuw) is echter laag. Op basis van 

historisch kaartmateriaal vanaf die tijd kon geen bebouwing in het plangebied meer worden 

vastgesteld en is het plangebied in gebruik geweest als warmoezerijgrond. 

• Op basis van het veldonderzoek is vastgesteld dat in het plangebied oeverafzettingen van de 

Oude Rijn aanwezig zijn op geulbeddingafzettingen. Deze zijn waarschijnlijk in de periode 

IJzertijd-Middeleeuwen gevormd. De top van de oeverafzettingen in het plangebied is 

archeologisch relevant. In de top ervan is namelijk een vegetatieniveau dan wel een cultuurlaag 

aanwezig op een diepte van 150 cm -Mv waarin zich archeologische indicatoren bevinden (circa -

0,5 m NAP). Deze bestaan uit houtskool, fosfaat, bot en een fragment aardewerk. Het aardewerk 

is hierbij handgevormd en wijst waarschijnlijk op middeleeuwse activiteit in het gebied. De kans 

is hiermee groot dat er grondsporen aanwezig zijn die aan de vondsten te relateren zijn. 

Zodoende blijft de verwachting op resten uit de periode IJzertijd-Middeleeuwen, zoals in het 

bureauonderzoek is opgesteld, hoog. Ook resten uit het begin van de Nieuwe tijd zijn niet uit te 

sluiten getuige de waarneming van bebouwing op een kaart uit de 16e eeuw. Daarna is de 

verwachting laag, aangezien vanaf de 17e eeuw geen bebouwing in het plangebied is gekarteerd. 

 

Advies 

De hoge verwachting leidt ertoe dat in het plangebied vanaf een diepte van 50 cm –Mv met de 

aanwezigheid van archeologische resten rekening gehouden moet worden. In het kader van een 

vergunningsverlening betekent dit dat aanvullende onderzoeksinspanning benodigd is om deze 

verwachting te toetsen (het vaststellen of en in hoeverre in het plangebied sprake is van een 

behoudenswaardige vindplaats (IVO, karterende/waarderende fase)). Dit onderzoek kan het beste 

plaatsvinden met behulp van proefsleuven (IVO-P) op de plek of plekken waar in het kader van de 

planvorming graafwerkzaamheden zijn gepland. Na afloop van dit onderzoek kan worden vastgesteld 

of er in het plangebied sprake is van een waardevolle vindplaats of niet. Ook kan worden bepaald of er 

aanvullend onderzoek nodig is en zo ja in welke vorm. Voor een proefsleuvenonderzoek dient, evenals 

ander gravend onderzoek, de werkwijze te worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE), dat 

door de gemeente Leiderdorp dient te worden beoordeeld en goedgekeurd.  

 

De noodzaak van een gravend (vervolg)onderzoek wordt mede bepaald door de aard en diepte van de 

geplande ingrepen in relatie tot de diepteligging van de archeologische niveaus. Dit laat ruimte om 

eventueel aanwezige archeologische resten in te passen op een archeologievriendelijke manier. Het 

(beperkt) ophogen van de te bebouwen locaties behoort hier tot de mogelijkheden. Een dergelijke 
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wijze van inpassing dient echter wel in overeenstemming met de gemeente als bevoegde overheid 

plaats te vinden. 

 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Leiderdorp) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang 

met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.  
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13. Geraadpleegde bronnen 

Archeologische kaarten en databestanden 

• Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 

2007. 

• Archeologisch Informatie Systeem III (Archis3), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), 

Amersfoort, 2016. 

• Beleidskaart van de gemeente Leiderdorp 

• www.ahn.nl 

• www.ruimtelijkeplannen.nl 

• www.bodemloket.nl 

• bagviewer.kadaster.nl 

• www.gahetna.nl 

• www.erfgoedleiden.nl 

• www.geschiedenisvanzuidholland.nl 
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Bijlage 1: Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Leiderdorp 
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Bijlage 2: Stroomruggenkaart 
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Bijlage 3: Landschapskaart 

 

  

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



 

30 

 

Bijlage 4: Geomorfologie 
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Bijlage 5: Hoogtekaart 
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Bijlage 6: Bodemkaart 
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Bijlage 7: Archeologische waardenkaart 
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Bijlage 6: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 7: Foto’s van boring 4 

Hieronder volgen opnames van enkele boringen. De boorkernen op onderstaande foto’s zijn van links naar rechts uitgelegd, waarbij de 

onderkanten van de boringen naar boven wijzen (per 50 cm). De onderkant van de guts ligt aan de rechterzijde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boring 4 in foto’s tot 3,0 m -Mv; de donkergrijze laag in de twee gutsen hierboven betreft de cultuurlaag. Hieruit is ook 
het houtskool en het aardewerk afkomstig. 

 

 

 

 

Boring 4 
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Bijlage 8: Boorbeschrijvingen 
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1

boring: 19228-1
beschrijver: TNA, datum: 19-3-2019, X: 95.363, Y: 464.001, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,90, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: Schlingmann Architecten, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,90 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

130 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: getijden (geul)afzettingen

150 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, zwartgrijs, kalkrijk
Opmerking: venig

170 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen

200 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, donkerbruin, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Opmerking: zwarte vlekken

230 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen

270 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, enkele kleilagen, matig fijn, weinig hout, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen

330 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,10 m -NAP
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boring: 19228-2
beschrijver: TNA, datum: 19-3-2019, X: 95.374, Y: 464.018, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,65, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: Schlingmann Architecten, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

110 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: getijden (geul)afzettingen

130 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruin, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Opmerking: groene vlekken

140 cm -Mv / 0,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen

200 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, donkerbruin, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Opmerking: zwarte vlekken

230 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen

270 cm -Mv / 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, enkele kleilagen, matig fijn, weinig hout, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen

330 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,85 m -NAP

boring: 19228-3
beschrijver: TNA, datum: 19-3-2019, X: 95.388, Y: 464.010, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,57, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: Schlingmann Architecten, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

55 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, grijsbruin, kalkloos, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Opmerking: ijzervlekken

100 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment onverbrand bot
Opmerking: groene vlekken

150 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Opmerking: humeuze brokken

200 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen

280 cm -Mv / 2,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,93 m -NAP
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boring: 19228-4
beschrijver: TNA, datum: 19-3-2019, X: 95.380, Y: 463.998, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,80, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: Schlingmann Architecten, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, zwartgrijs, zandbrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, kleibrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

100 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, kalkrijk

150 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk

200 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs, kalkrijk

260 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,20 m -NAP

boring: 19228-5
beschrijver: TNA, datum: 19-3-2019, X: 95.393, Y: 463.994, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,45, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: Schlingmann Architecten, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

100 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

150 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruin, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Opmerking: groene vlekken

290 cm -Mv / 2,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,55 m -NAP
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boring: 19228-6
beschrijver: TNA, datum: 19-3-2019, X: 95.371, Y: 463.972, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: Schlingmann Architecten, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, zwartgrijs, zandbrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

110 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

130 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, kalkrijk
Opmerking: groenoranje vlekken

150 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwartgrijs, kalkrijk
Opmerking: laklaag

160 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, kalkrijk
Opmerking: zwarte vlekken

200 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, kalkrijk
Archeologie: enkele spikkel houtskool

240 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, donkergrijs, kalkrijk
Opmerking: zwarte vlekken

300 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk

400 cm -Mv / 3,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk

490 cm -Mv / 4,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk

 Einde boring op 500 cm -Mv / 4,70 m -NAP

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



 
                          IVO-P(/DO) Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 236 / 20191024/NM1.1/ Datum: 14-11-2019 
 

 

Transect-PvE 20191024/NM1.1 

 
Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 236 
Gemeente Leiderdorp (ZH) 

 
 

Een inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven,  

met de mogelijkheid tot een doorstart naar opgraven, variant 

archeologische begeleiding 

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



 
                          IVO-P(/DO) Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 236 / 20191024/NM1.1/ Datum: 14-11-2019 
 

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



 
                          IVO-P(/DO) Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 236 / 20191024/NM1.1/ Datum: 14-11-2019 
 

Programma van Eisen 
Format conform KNA versie 4.1 (12-02-2018)  

Locatie Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 236 (gemeente Leiderdorp) 

Projectnaam IVO-P(/DO) Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 236 

Versie 1.1 

Plaats binnen archeologisch proces 

X IVO – Proefsleuven (IVO-P) 

X Opgraven Landbodems, variant archeologische begeleiding 

Opsteller(s) Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf 
 Nina Magdelijns  

Archeoloog MA 
Transect b.v. 
Tel: 06-42794543 
E-mail: nmagdelijns@transect.nl 

14-11-2019  

 

Eindcontrole/goedkeuring 

(Senior KNA Archeoloog)  

André Kerkhoven  
Senior KNA Archeoloog 
Transect b.v. 
Tel: 06-83220026 

E-mail: akerkhoven@transect.nl 

14-11-2019  

Opdrachtgever Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf 

 Agt Vastgoed 

Buissteeg 3 

6704 AG  Wageningen 

 

Contactpersoon 

Schlingmann Architecten 

Dhr. R. (Richard) Schlingmann 

Tel.: 0318-527418 / 06-50515283 

E-mail: richard@schlingmannarchitecten.nl  

  

Goedkeuring bevoegde overheid 

 Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf 

X Gemeente 

 

Gemeente Leiderdorp 

Archeologisch adviseur bevoegde overheid: 

Mevr. K. v/d Kant 

Erfgoed Leiden en Omstreken 

Adviseur Archeologie 

Tel: 06-15209436 / 071-5167104 

E-mail: kvdkant@wodv.nl  

  

Kennisgeving 

Depothouder/eigenaar 

Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf 

Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland 

E-mail: archeologischdepot@pzh.nl  

  

 

Transect b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de informatie, bepalingen en 

eisen uit dit Programma van Eisen.

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning

mailto:nmagdelijns@transect.nl
mailto:akerkhoven@transect.nl
mailto:richard@schlingmannarchitecten.nl
mailto:kvdkant@wodv.nl
mailto:archeologischdepot@pzh.nl


         IVO-P(/DO) Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 236 / 20191024/NM1.1 / Datum: 14-11-2019 4 

Inhoud 

1. Administratieve gegevens onderzoeksgebied ............................................................. 6 

2. Aanleiding en motivering van het onderzoek .............................................................. 7 

2.1. Aanleiding en motivering ...................................................................................................7 

3. Eerder uitgevoerd onderzoek .................................................................................... 8 

4. Archeologische verwachting ..................................................................................... 9 

4.1. Regionale archeologische en (cultuur)landschappelijke context ......................................9 

4.1.1. Landschap .....................................................................................................................9 

4.1.2. Archeologische resten ............................................................................................... 10 

4.1.3. Historische situatie .................................................................................................... 10 

4.1.4. Booronderzoek ........................................................................................................... 10 

4.2. Aard en ouderdom van de vindplaats(en) ...................................................................... 12 

4.3. Begrenzing en oppervlakte vindplaats(en) ..................................................................... 12 

4.4. Structuren en sporen ...................................................................................................... 12 

4.5. Anorganische artefacten ................................................................................................. 13 

4.6. Organische artefacten ..................................................................................................... 13 

4.7. Archeozoölogische, archeobotanische en fysisch antropologische resten ................... 13 

4.8. Motivatie ......................................................................................................................... 13 

4.9. Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen ................................................. 13 

4.10. Gaafheid en conservering ............................................................................................... 13 

5. Doelstelling en vraagstelling ....................................................................................14 

5.1. Doelstelling ...................................................................................................................... 14 

5.2. Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders ....................................................... 14 

5.3. Vraagstelling .................................................................................................................... 14 

5.4. Onderzoeksvragen .......................................................................................................... 14 

6. Methoden en technieken.........................................................................................16 

6.1. Methoden en technieken................................................................................................ 16 

6.2. Strategie .......................................................................................................................... 16 

6.3. Omgang kwetsbaar vondstmateriaal .............................................................................. 18 

6.4. Structuren en grondsporen............................................................................................. 18 

6.5. Lichten (van waterbodems) ............................................................................................ 18 

6.6. Aardwetenschappelijk onderzoek .................................................................................. 19 

6.7. Anorganische artefacten ................................................................................................. 19 

6.8. Organische artefacten ..................................................................................................... 19 

6.9. Archeozoölogische, archeobotanische en fysisch antropologische resten ................... 20 

6.10. Overige resten ................................................................................................................. 21 

6.11. Dateringstechnieken ....................................................................................................... 21 

6.12. Beperkingen .................................................................................................................... 21 

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



         IVO-P(/DO) Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 236 / 20191024/NM1.1 / Datum: 14-11-2019 5 

7. Uitwerking .............................................................................................................23 

7.1. Structuren, grondsporen, en vondstspreidingen ........................................................... 23 

7.2. Analyse aardwetenschappelijke gegevens ..................................................................... 23 

7.3. Anorganische artefacten ................................................................................................. 23 

7.4. Organische artefacten ..................................................................................................... 23 

7.5. Archeozoölogische en -botanische resten ...................................................................... 24 

7.6. Beeldrapportage ............................................................................................................. 24 

8. (De)selectie en conservering ....................................................................................25 

8.1. Selectie materiaal voor uitwerking ................................................................................. 25 

8.2. Selectie materiaal voor deponering, verwijdering en conservering .............................. 25 

9. Deponering ............................................................................................................26 

9.1. Eisen betreffende depot ................................................................................................. 26 

9.2. Te leveren product .......................................................................................................... 26 

10. Randvoorwaarden en aanvullende eisen ...................................................................27 

10.1. Personele randvoorwaarden .......................................................................................... 27 

10.2. Overlegmomenten .......................................................................................................... 27 

10.3. Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie ....................................................... 27 

10.4. Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen .......................................................... 28 

11. Wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde PvE.....................................................29 

11.1. Wijzigingen tijdens het veldwerk .................................................................................... 29 

11.2. Belangrijke wijzigingen .................................................................................................... 29 

11.3. Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk..................................... 29 

11.4. Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering ......................................... 29 

 

Geraadpleegde bronnen ...........................................................................................................30 

 

Bijlage 1. Luchtfoto ...............................................................................................................31 

Bijlage 2. Toekomstige situatie ...............................................................................................32 

Bijlage 3. Puttenplan .............................................................................................................33 

Bijlage 4. Lijst met te verwachten aantallen.............................................................................34 

Bijlage 5. Te raadplegen specialisten/specialismen ..................................................................35 

 

 

 

  

 

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



m             IVO-P Leiderdorp, van der Valk Boumanweg 236 / 20191024/NM1.1 / Datum: 14-11-2019 6 

1. Administratieve gegevens onderzoeksgebied 

Projectnaam IVO-P(/DO) Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 236 

Provincie Zuid-Holland 

Gemeente Leiderdorp 

Plaats Leiderdorp 

Toponiem Van der Valk Boumanweg 236 

Kaartbladnummer 30F 

Perceelnummer(s) LDD00 A 4592 

x,y-coördinaten 95.379 / 463.994 

Waterkundige gegevens Het grondwater wordt verwacht op ca. 120-160 cm -Mv 

CMA/AMK-status Nee 

Archis-monumentnummer N.v.t. 

Archis-waarnemingsnummer N.v.t. 

Oppervlakte plangebied ca. 1.980 m² 

Oppervlakte onderzoeksgebied ca. 350 m² 

Huidig grondgebruik Tuin en villa 

 

  

Figuur 1. Topografische kaart met de locatie van het plangebied (bron: Pdok.nl). 
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2. Aanleiding en motivering van het onderzoek 

2.1. Aanleiding en motivering 

De aanleiding voor het onderzoek is de realisatie van een zorg-appartementencomplex te Leiderdorp, 

Van der Valk Boumanweg 236 (gemeente Leiderdorp; figuur 1, bijlage 1). Het plangebied heeft een 

oppervlakte van ca. 1.980 m², en is momenteel in gebruik als tuin met villa.   

Het voornemen is om achter de bestaande villa een zorg-appartementencomplex met 8 

appartementen te bouwen. Het bouwplan omvat een souterrain (kelder) met vloerniveau op 3 m -Mv, 

waardoor ingrepen plaats zullen vinden tot een diepte van ca. 3,5 m -Mv (zie bijlage 2).   

Voor het plan is een omgevingsvergunning aangevraagd, in welk kader ook archeologisch onderzoek is 

vereist. Volgens het bestemmingsplan (‘ZuidWest 2013’) is namelijk sprake van een archeologische 

waarde, waarbij bodemingrepen die dieper gaan dan 30 cm -Mv en een oppervlakte groter dan 100 m² 

hebben, archeologisch onderzoeksplichtig zijn. Het voorgenomen plan overschrijdt deze grenswaarde.  

Een eerste stap in het archeologisch onderzoeksproces betrof een bureauonderzoek, gecombineerd 

met een verkennend booronderzoek (Melman, 2019). Op basis van de resultaten van dit onderzoek 

geldt in het plangebied: 

• Een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten voor de periode IJzertijd – 

Begin Nieuwe tijd. In het plangebied zijn namelijk op de geulbeddingafzettingen oeverafzettingen 

van de Oude Rijn aanwezig. Deze geulbeddingafzettingen zijn waarschijnlijk in de periode 

IJzertijd-Middeleeuwen gevormd. De top van de oeverafzettingen in het plangebied is 

archeologisch relevant. In de top ervan is namelijk een vegetatieniveau, dan wel een cultuurlaag, 

aanwezig op een diepte van 150 cm -Mv (ca. 0,5 m -NAP) waarin zich archeologische indicatoren 

bevinden. Deze bestaan uit houtskool, fosfaat, bot en een fragment aardewerk. Het aardewerk is 

hierbij handgevormd en wijst waarschijnlijk op middeleeuwse activiteit in het gebied. De kans is 

hiermee groot dat er grondsporen aanwezig zijn die aan de vondsten te relateren zijn. Ook resten 

uit het begin van de Nieuwe tijd zijn niet uit te sluiten getuige de waarneming van bebouwing op 

een kaart uit de 16e eeuw. 

• Een lage verwachting op het aantreffen van archeologische resten voor de periode vanaf de 

Midden Nieuwe tijd, aangezien vanaf de 17e eeuw geen bebouwing in het plangebied is 

gekarteerd.  

Deze verwachting leidt ertoe dat in het plangebied rekening gehouden moet worden met de 

aanwezigheid van archeologische resten. Aangezien het voorgenomen plan in het plangebied vrijwel 

zeker tot een verstoring van het archeologisch niveau leidt, heeft de bevoegde overheid besloten dat - 

in het kader van de vergunningsverlening - aanvullende onderzoeksinspanning benodigd is ter hoogte 

van de locatie van het bouwvlak (het onderzoeksgebied; zie bijlage 1).1 

De bevoegde overheid heeft besloten dat er een archeologisch vervolgonderzoek moet komen in de 

vorm van een proefsleuvenonderzoek, met de mogelijkheid tot een doorstart naar opgraven, variant 

archeologische begeleiding (van der Kant, 2019). Deze doorstart naar opgraven vindt alleen plaats 

indien tijdens het proefsleuvenonderzoek sprake mocht blijken van een behoudenswaardige 

vindplaats. De bevoegde overheid heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over de mogelijke 

doorstart naar een opgraving.   

 
1 Nb. Na afloop van het proefsleuvenonderzoek kan de dubbelbestemming archeologie in het onderzoeksgebied dus wel 

veranderen (tenzij de bevoegde overheid besluit dat eerst een opgraving plaats dient te vinden), maar voor dat deel dat buiten 
het onderzoeksgebied valt, blijft de dubbelbestemming archeologie sowieso gelden. 
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3. Eerder uitgevoerd onderzoek 

 

Eerder uitgevoerd onderzoek 

 
Bureau- en Veldonderzoek (verkennende fase) 

Uitvoerder Transect 

Uitvoeringsperiode 2019 

Uitvoeringsmethode Bureauonderzoek, boringen 

Rapportage Melman, J., 2019. Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 

236. Gemeente Leiderdorp (ZH), een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, 

verkennende fase, Nieuwegein (Transect-rapport 2107). 

Onderzoeksmeldingsnummers 4680394100 

Vondsten/monsters/documentatie Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland  

 

De resultaten van bovenstaand onderzoek zijn verwerkt in hoofdstuk 4.  
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4. Archeologische verwachting 

De archeologische verwachting is gebaseerd op, en grotendeels overgenomen uit, het bureau- en 

booronderzoek van Melman (2019).  

4.1. Regionale archeologische en (cultuur)landschappelijke context 

4.1.1. Landschap 

Het plangebied ligt landschappelijk gezien in een rivierenlandschap als onderdeel van het 

mondingsgebied van de Oude Rijn. De Oude Rijn is als rivier actief geweest in de periode 3600 voor tot 

1222 na Chr. In 1222 na Chr. werd het stroomopwaartse deel van de Oude Rijn afgedamd, waardoor 

deze een ‘dode’ rivierarm werd die alleen nog grondwater afvoerde. 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. De Oude Rijn bleef daarna echter wel nog 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.  

Op basis van de geomorfologische kaart ligt het plangebied op de Oud Rijn stroomrug. Hoe exact het 

rivierenlandschap in de omgeving van het plangebied eruit heeft gezien met name gedurende de 

IJzertijd-Romeinse tijd is te zien in figuur 2. Hier is te zien dat het plangebied oorspronkelijk op 

middelhoge oevers van de Oude Rijn is gelegen. In de omgeving van het plangebied zijn geen hogere 

oevers bekend, waardoor het plangebied vermoedelijk een relatief gunstige ligging voor bewoning 

heeft gehad. Deze relatief hogere ligging is ook op de AHN te zien. Het plangebied bevindt zich op een 

hoogte van circa 0,2 tot 0,9 m +NAP.  

 

  

  

Figuur 2. Landschapskaart (uit: Melman, 2019; bron: van Dinter, 2017). 
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4.1.2. Archeologische resten 

Het plangebied heeft volgens Archis van het RCE geen archeologisch wettelijk beschermde status. Ook 

staat het niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart. Op de gemeentelijke 

verwachtingskaart heeft het plangebied een hoge archeologische trefkans. Dit is gebaseerd op de 

ligging van het plangebied op de oevers van de Oude Rijn. 

Op basis van onderzoeken uitgevoerd in de omgeving van het plangebied kan worden vastgesteld dat 

er in het gebied bewoningsmogelijkheden waren van in ieder geval de IJzertijd - Nieuwe tijd. Deze 

bewoning vond voornamelijk plaats op de oevers van de Oude Rijn en die van de Zijl. De in de 

omgeving bekende vondsten uit de Romeinse tijd bestaan voornamelijk uit nederzettingsresten, die 

herkenbaar zijn aan een vondstrijke cultuurlaag. Resten uit de Middeleeuwen bestaan voornamelijk uit 

de resten van kastelen en versterkte huizen, waarvan er zeker twee in de omgeving van het 

plangebied hebben gestaan. Ook is er een Merovingisch grafveld in de omgeving aanwezig geweest. 

Dit geeft aan dat de omgeving van het plangebied intensief bewoond en gebruikt werd in deze 

periodes en dat in het plangebied resten van menselijke activiteit zeker aanwezig kunnen zijn.  

4.1.3. Historische situatie 

Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van Leiderdorp, net ten oosten van Leiden. Leiderdorp 

is in de Vroege-Middeleeuwen ontstaan als een bewoningslint op de hoger gelegen oevers van de 

Oude Rijn. Dit lint strekt zich ten oosten van het plangebied uit en is nog steeds te herkennen in het 

cultuurhistorisch landschap. De omgeving ervan was voornamelijk in gebruik ten behoeve van de 

landbouw en veeteelt waarvoor middels ontginningen steeds grotere gebieden werden ontgonnen (in 

de lager gelegen komgebieden van de Oude Rijn). Nabij het plangebied stonden enkele versterkte 

huizen c.q. kastelen op enige afstand van de oevers van de Oude Rijn. Dit valt af te leiden uit een 

historische kaart uit 1545, aan weerszijden van de Zijl. Ook ter hoogte van het plangebied staat 

bebouwing weergegeven. Op een jongere kaart, uit 1611, is geen bebouwing ter hoogte van het 

plangebied aangegeven. De kaart lijkt zich echter uitsluitend te richten op de verspreiding van de 

versterkte huizen in de omgeving van het plangebied. Ook op de Kadastrale Minuut uit 1811-1832 is 

geen bebouwing aangegeven ter hoogte van het plangebied. Volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende 

Tafels (OAT) is het plangebied in gebruik als warmoezerijgrond. Dit zijn gronden waar verscheidene 

groenten en/of fruit werden verbouwd. Deze situatie blijft onveranderd tot in de jaren ’30 van de 20e 

eeuw. Ook is op het kaartmateriaal te zien dat ten noorden van het plangebied een steenfabriek 

aanwezig is. De aanwezigheid van de fabriek kan erop wijzen dat in de omgeving klei is gewonnen om 

hiervan bakstenen te maken. Dit is een veelvoorkomende activiteit in het Oude Rijn gebied en dateert 

zelfs uit de 16e eeuw. Vanaf 1955 is te zien dat de huidige bebouwing in het plangebied verschijnt en 

dat de rest in gebruik wordt genomen als tuin. Zie figuur 3 voor een overzicht door de tijd heen. 

4.1.4. Booronderzoek 

Op basis van het booronderzoek blijkt in het plangebied sprake te zijn van de volgende bodemopbouw 

(van beneden naar boven; cf. Melman, 2019): 

• Geul(bedding)afzettingen van de Oude Rijn (op ca. 200/230-490 cm -Mv; ca. 1,5 m -NAP). Deze 

afzettingen bestaan uit sterk siltig grijs zand dat kalkhoudend en matig gesorteerd is. Deze 

afzettingen kenmerken zich tevens door het voorkomen van (grijs tot bruingrijs gekleurde) 

kleilagen. 

• Oeverafzettingen van de Oude Rijn (op ca. 160 cm -Mv).  

- Vegetatieniveau c.q. cultuurlaag (in de top van de oeverafzettingen; ca. 150 cm -Mv; 10-50 

cm dik). In deze laag zijn tijdens het booronderzoek resten houtskool, fosfaat, bot, en een 

fragment handgevormd - mogelijk middeleeuws - aardewerk aangetroffen (boringen 3 en 4; 

zie figuur 4). 

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



m             IVO-P Leiderdorp, van der Valk Boumanweg 236 / 20191024/NM1.1 / Datum: 14-11-2019 11 

• Overstromingsafzettingen (op ca. 55-100 cm -Mv; ca. 0,0 m NAP). Deze sterk zandige kleilaag lijkt 

als gevolg van laatmiddeleeuwse overstromingen in het gebied tot afzetting zijn gekomen 

(Duinkerke-III). De afzettingen lijken deels op de cultuurlaag te liggen.   

• Opgebrachte laag (ca. 55-100 cm dik). Dit subrecente ophoogpakket van zand is vermoedelijk ten 

behoeve van historisch landgebruik opgebracht (warmoezerijgrond, huis met tuin).  

Vanwege de aanwezigheid van een oude cultuurlaag en de daarin aantroffen archeologische 

indicatoren geldt in het plangebied, op basis van het booronderzoek, een hoge archeologische 

verwachting op de aanwezigheid van resten uit de periode IJzertijd-Middeleeuwen.  

  

Figuur 3 (van links naar rechts, van boven naar beneden): 1545 (Van Deventer, erfgoedleiden.nl), 1611 (Balthasar, 
gahetna.nl), 1900 en 1955 (topotijdreis.nl); uit: Melman, 2019. 
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4.2. Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 

Tijdens het vooronderzoek zijn nog geen structuren en sporen aangetroffen, en zijn geen monsters 

genomen. Er is wel een cultuurlaag aangetroffen, waarin tevens archeologische indicatoren in 

aanwezig zijn (resten houtskool, fosfaat, bot, en fragment handgevormd aardewerk). Op basis van 

historisch kaartmateriaal kan bewoning en/of activiteit t/m Begin Nieuwe tijd worden verwacht.  

In het plangebied kunnen dus archeologische vindplaatsen worden verwacht die samenhangen met 

menselijke bewoning en/of activiteiten uit de periode van het IJzertijd – Begin Nieuwe tijd. 

4.3. Begrenzing en oppervlakte vindplaats(en) 

Op basis van onderhavig onderzoek zal nader moeten worden bepaald of, en hoeveel, vindplaatsen in 

het plangebied aanwezig zijn. Indien er een vindplaats(en) aanwezig blijkt te zijn in het plangebied, kan 

mogelijk een inschatting gemaakt worden van hoe deze zich tot buiten het plangebied zou kunnen 

manifesteren. 

4.4. Structuren en sporen 

Vindplaatsen bestaan naar verwachting uit (onverhoogde) nederzettingsterreinen, grafvelden en 

sporen van infrastructuur en landgebruik. Deze resten dateren uit de periode IJzertijd – Begin Nieuwe 

tijd.  

Uit deze periode kunnen sporen en structuren worden verwacht die betrekking hebben op bewoning 

en agrarische activiteiten. Hieronder vallen onder meer muurresten en funderingen (van bijv. 

boerderijen), maar ook grondsporen als onderdeel van houten bouwwerken, dierbegravingen, sporen 

van bijgebouwen en afval- en waterkuilen. 

Sporen van landgebruik zijn van alle tijden. Deze laten zich met name herkennen door lineaire 

elementen (greppels, ploegsporen, karrensporen), al dan niet in combinatie met vondstmateriaal. 

Figuur 4. Boorpuntenkaart (uit: Melman, 2019). 
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Sporen van landinrichting zullen te herkennen zijn aan greppelsystemen gecombineerd met eventuele 

paalzettingen. 

Grafvelden zijn herkenbaar door een combinatie van vondstconcentraties (crematieresten, eventueel 

in een urn van aardewerk) en grondsporen (veelal de ‘kringgreppel’). 

4.5. Anorganische artefacten 

Tijdens het onderzoek moet met alle mogelijke, voor de genoemde perioden karakteristieke, 

materiaalcategorieën rekening worden gehouden (zoals bouwmateriaal, natuursteen, aardewerk, glas, 

metaal). 

4.6. Organische artefacten 

Vanwege de verwachte natte bodemomstandigheden in het plangebied kunnen onverbrande 

organische resten (waaronder hout, leer, textiel en bot) bewaard zijn gebleven. Het grondwater wordt 

verwacht op een diepte van ca. 120-160 cm -Mv. 

4.7. Archeozoölogische, archeobotanische en fysisch antropologische resten 

Vanwege de verwachte natte bodemomstandigheden in het plangebied kunnen archeozoölogische en 

botanische resten bewaard zijn gebleven. Het grondwater wordt verwacht op een diepte van ca. 120-

160 cm -Mv. 

4.8. Motivatie 

De bovengenoemde verwachtingen zijn gebaseerd op de landschappelijke, archeologische en 

historische situatie en de resultaten van het booronderzoek (Melman, 2019). 

4.9. Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

Op basis van het booronderzoek kunnen archeologische resten vanaf 50 cm -Mv worden verwacht. Op 

ca. 150 cm -Mv is een ca. 10-50 cm dik vegetatieniveau c.q. cultuurlaag aanwezig. In deze laag zijn 

tijdens het booronderzoek resten houtskool, fosfaat, bot, en een fragment handgevormd (mogelijk 

middeleeuws) aardewerk aangetroffen. Boven deze laag zijn laatmiddeleeuwse overstromings-

afzettingen aanwezig. Zodoende worden ter hoogte van de cultuurlaag archeologische resten 

daterend uit de IJzertijd – Middeleeuwen verwacht. Voor de verdere bodemopbouw wordt verwezen 

naar paragraaf 4.1.4.  

4.10. Gaafheid en conservering 

De gaafheid en conservering van mogelijk aanwezige archeologische resten wordt tijdens onderhavig 

onderzoek nader vastgesteld. Het archeologisch relevante niveau in het plangebied is intact te 

beschouwen, getuige het voorkomen van een duidelijke cultuurlaag in de ondergrond in de top van de 

oeverafzettingen. Verder wordt verwacht dat zowel organische als anorganische artefacten intact 

zullen zijn gebleven vanwege o.a. het hoge grondwater in het gebied.    
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5. Doelstelling en vraagstelling 

5.1. Doelstelling 

Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (KNA 4.1, 

protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek, proefsleuven), met de mogelijkheid tot een doorstart 

naar Opgraven, variant archeologische begeleiding (KNA 4.1, protocol 4004 Opgraven).  

Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting uit het 

vooronderzoek door het opsporen en het waarderen van eventueel aanwezige archeologische resten. 

Het onderzoek moet, voor zover mogelijk, inzicht geven in de aard, datering, omvang, gaafheid, 

conservering van de mogelijk aanwezige archeologische resten.  

Na de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek kan er, bij het aantreffen van een vindplaats(en), 

sprake zijn van een doorstart naar Opgraven, variant archeologische begeleiding (KNA 4.1, protocol 

4004 Opgraven). Het doel van het opgraven is het documenteren van gegevens en het uitwerken en 

veiligstellen van materiaal van vindplaatsen conform het Programma van Eisen (PvE), om daarmee 

informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden. Deze doorstart 

naar Opgraven vindt plaats indien de bevoegde overheid dit zo besluit.   

5.2. Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

Aangezien nog onbekend is of en wat voor vindplaatsen er aanwezig zijn, is er op dit moment nog geen 

relatie met de NOaA of andere onderzoekskaders te leggen. Mochten er archeologische resten 

aangetroffen worden, dan dient het verdere onderzoek aan te sluiten op het betreffende hoofdstuk en 

de relevante vraagstellingen qua tijdvak in de vigerende versie van de NOaA en/of de 

onderzoekskaders.  

5.3. Vraagstelling 

De vraag die in de synthese van het op te leveren rapport wordt beantwoord, is in ieder geval: 

o Zijn binnen de grenzen van de voorgenomen bodemingrepen in het plangebied archeologische 

resten aanwezig en zo ja, wat is de aard, omvang, datering, kwaliteit en behoudenswaardigheid 

van deze (eventuele) vindplaats(en)? 

 

Indien er een doorstart wordt gemaakt naar een Opgraving (KNA 4.1, protocol 4004), tevens de vraag: 

o Wat vertelt deze vindplaats (/vindplaatsen) over de bewonings-/gebruiksgeschiedenis, 

bewonings-/gebruikscontinuïteit en locatiegebruik van het plangebied en zijn directe omgeving?  

5.4. Onderzoeksvragen 

1. Zijn er in het plangebied archeologische resten aanwezig? 

2. Hoe ziet de bodemopbouw in het plangebied eruit en in hoeverre is deze intact?  

3. Wat is de aard, diepteligging, datering, samenhang en spreiding van de aanwezige archeologische 

resten, grondsporen en structuren (horizontaal en verticaal)? 

4. Wat is de stratigrafische en ruimtelijke relatie van de archeologische resten (diepteligging, 

begrenzing, omvang)?  

5. Wat is de relatie met de omliggende historische/archeologische resten?  

6. Wat is de datering van de archeologische resten op basis van (chrono-)stratigrafie en 

typochronologie? En in hoeverre is er sprake van (dis-)continuïteit in gebruik/bewoning?  

7. Welke categorieën vondstmateriaal zijn aanwezig en in welke mate (ook in relatie tot elkaar)? 

Wat zegt de aard en mate van voorkomen van het vondstmateriaal over het gebruik van het 

plangebied in het verleden?  
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8. Welke depositionele en post-depositionele processen zijn te onderscheiden en in hoeverre 

hebben deze invloed gehad op de bewoningsgeschiedenis en vondstcontexten?  

9. Hoe verhouden de onderzoeksresultaten zich tot de resultaten uit het vooronderzoek?  

10. Wat is de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten (gaafheid 

en conserveringsgraad)? Is sprake van (een) behoudenswaardige archeologische vindplaats(en)? 

(Maak voor het beantwoorden van deze vraag gebruik van de KNA-waarderingssystematiek). 

11. Kan op basis van de resultaten een advies geformuleerd worden t.a.v. het vervolg in de 

archeologische monumentenzorg (vrijgeven/behoud in situ/opgraven). Zo ja, hoe luidt deze?  

12. Zijn er vanuit de toestand van de archeologische resten, bodemcondities en toekomstig gebruik 

mogelijkheden voor behoud in situ?  

13. Bij afwezigheid van een vindplaats; wat is hier de verklaring voor (verstoord, ander landschap dan 

verwacht, e.d.)?  

Indien sprake is van een doorstart naar Opgraven, dan kan de bevoegde overheid vragen om een 

oplegblad op te stellen dat gebruikt dient te worden als addendum op dit PvE, met nieuwe, 

aanvullende onderzoeksvragen die gebaseerd zijn op de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. Dit 

oplegblad dient dan, voorafgaand aan de opgraving, ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 

bevoegde overheid. 
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6. Methoden en technieken 

6.1. Methoden en technieken 

Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1, 

BRL 4000), volgens de methode van een proefsleuvenonderzoek (KNA 4.1, protocol 4003 

Inventariserend veldonderzoek, proefsleuven), en – bij een doorstart – volgens de methode van het 

opgraven (KNA 4.1, protocol 4004 Opgraven).  

De volgende protocollen van de KNA 4.1 zijn op het onderzoek van toepassing: 

• Protocol 4003 – Inventariserend veldonderzoek.  

• Protocol 4004 – Opgraven.  

• Protocol 4006 – Specialistisch onderzoek. 

• Protocol 4010 – Depotbeheer. 

Daarnaast zijn de volgende standaarden en richtlijnen op dit onderzoek van toepassing: 

• KNA-Leidraad Proefsleuvenonderzoek (Borsboom/Verhagen, 2009). 

• KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie (Leidraad 1, Carmiggelt/Schulten, 2002). 

• KNA-Leidraad Archeobotanie (Kooistra/Brinkkemper, 2016). 

• KNA-Leidraad Archeozoölogie (Lauwerier, 2011). 

• KNA-Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal. 

• KNA Landbodems Bijlagen I t/m VII. 

• OS17 ‘Gestandaardiseerd beschrijven’ (Pakbon). 

Onderstaande beschreven methoden en technieken vormen een aanvulling op bovenstaande 

protocollen en richtlijnen. Bij tegenstrijdigheden in de beschreven methoden en technieken, worden 

de methoden en technieken aangehouden zoals deze in deze paragraaf (6.1) zijn aangegeven, tenzij 

anders overeengekomen met de bevoegde overheid. 

Definities van archeologische begrippen zullen, indien dit benodigd is, worden toegelicht met uitleg 

zoals beschreven staat in de BRL 4000, bijlage 5. 

6.2. Strategie 

1. Puttenplan: 

• In het plangebied wordt één proefsleuf van 10 bij 4 aangelegd (40 m² totaal, is ca. 10% van het 

onderzoeksgebied), conform het puttenplan in bijlage 3. Het puttenplan is zodanig gekozen, dat 

een voldoende grote en betrouwbare steekproef van het onderzoeksgebied wordt onderzocht. 

• Het puttenplan kan op basis van de werkelijke veldsituatie aangepast worden naar bevinding van 

de projectleider in het veld. Bij substantiële afwijkingen en afwijkingen die van invloed kunnen 

zijn op de resultaten van het onderzoek, waardestelling en selectieadvies, wordt eerst contact 

opgenomen met de bevoegde overheid.  

• Er worden zoveel vlakken aangelegd als voor volledige documentatie nodig is. Vanaf een diepte 

van ca. 50 cm -Mv moet met de aanwezigheid van archeologische resten rekening worden 

gehouden. Er wordt minimaal één vlak verwacht. Op een diepte van ca. 150 cm -Mv wordt de 

cultuurlaag verwacht.  

Doorstart naar opgraven:  

• Bij het aantreffen van behoudenswaardige archeologische sporen en/of vondsten tijdens de 

proefsleuvenfase kan, na overleg met en akkoord van de bevoegde overheid, worden doorgestart 

naar een Opgraving, variant archeologische begeleiding. Indien noodzakelijk, dan kan de 

bevoegde overheid voorafgaand aan de opgraving aanvullende eisen stellen (zie hoofdstuk 10.2).  
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• Het uitgraven van het bouwvlak zal dan archeologisch worden begeleid (max. de grenzen van het 

bouwvlak; ook wel het onderzoeksgebied, max. 350 m² in totaal). De archeologische begeleiding 

gaat zo diep als dat de bodemverstorende werkzaamheden zullen reiken (max. ca. 3,5 m -Mv), of 

zoveel eerder als de aanwezige KNA Archeoloog nodig acht. 

• Het veldwerk wordt in samenspraak en in overleg met de civieltechnische aannemer bepaald.  

• De uitvoerder van het civiele werk moet gelegenheid geven om de archeologische informatie te 

documenteren. De archeologische werkzaamheden zijn tijdens de begeleiding leidend. 

 

2. Aanleg vlakken: 

• Per stratigrafisch niveau met grondsporen, constructie-elementen en/of vondstconcentraties 

wordt een archeologisch leesbaar vlak aangelegd.  

• De proefsleuf/put wordt laagsgewijs verdiept.  

• Een in te zetten graafmachine moet zijn voorzien van een gesloten gladde bak.   

• De machinist mag alleen graafwerkzaamheden uitvoeren met toezicht van tenminste één KNA 

Archeoloog. 

• Bij iedere haal van de graafmachine wordt het vlak visueel en met een metaaldetector 

geïnspecteerd op archeologische sporen en vondsten.  

• Sporen worden direct ingekrast. 

• Archeologische vlakken worden direct na aanleg van het vlak (na het inkrassen van de sporen) 

gefotografeerd. Op de foto’s moeten de vlakken archeologisch leesbaar zijn (niet verregend, niet 

belopen, e.d.). Naast het in segmenten fotograferen van het vlak (altijd met fotobordje, noordpijl 

en jalonstokken), dienen ook overzichtsfoto’s van het vlak te worden genomen. 

• Archeologische vlakken worden digitaal met een dGPS/Total Station (RD-coördinatenstelsel), of 

analoog getekend (schaal 1:50). 

• Van het vlak en het maaiveld worden om de 5 m NAP-hoogtes genomen.   

• Indien de bodem van het onderzoeksgebied volledig is verstoord, kan worden volstaan met 

enkele foto’s waaruit dit blijkt en een aantekening hiervan in het dag- en/of weekrapport. De 

putgrens of ontgravingsgrens wordt altijd ingemeten, evenals de maaiveldhoogte en NAP-hoogte 

van elk vlak en de putrand. 

3. Vondsten: 

• Aanlegvondsten worden per vak van 5 bij 4 meter werkput verzameld en geadministreerd.  

• Vondsten worden per spoor(vulling), of als dit niet mogelijk is, per laag verzameld en 

geregistreerd.  

• Stortvondsten worden per werkput verzameld en geregistreerd. 

• Vondstconcentraties worden ingemeten en gefotografeerd. Vondsten uit vondstconcentraties 

worden per vondstconcentratie verzameld en onder het spoor- en/of vondstnummer van de 

vondstconcentratie geregistreerd. Bij gelaagde vondstconcentraties worden de betreffende 

vondsten ook per laagvulling verzameld en gedocumenteerd. Bij vondstconcentraties met een 

oppervlakte groter dan 4 m2 wordt met de bevoegde overheid overlegd over de verzamel- en 

documentatiewijze.  

• Bij het aantreffen van complexe sporen en/of vondstconcentraties (bijvoorbeeld 

aardewerkconcentraties) en/of structuren wordt de opgravingsstrategie overlegd met de 

bevoegde overheid. De bevoegde overheid besluit hoe de aangetroffen resten worden 

onderzocht en geborgen. 

• Belangrijke vondsten worden in situ gefotografeerd en als puntlocatie ingemeten. Onder 

bijzondere vondsten vallen onder andere vondsten die door hun grootte en zeldzaamheid 

afwijken van de rest van het aangetroffen vondstcomplex. 

4. Foto’s: 
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• De foto’s hebben een resolutie van minimaal 5 megapixel.  

• Op iedere vlak, coupe- en profielfoto wordt een fotobordje, maatbalk c.q. jalonstok(-en) en een 

noordpijl mee gefotografeerd. Op het fotobordje staan tenminste de projectnaam, Archis-

onderzoeksmeldingscode en datum. Extra coupe en profielfoto’s - zonder fotobordje, maatbalk 

en noordpijl - kunnen worden gemaakt ten behoeve van publicatiedoeleinden e.d.  

• Er worden foto’s gemaakt van de begin- en eindsituatie van het onderzoeksgebied, en actie- 

en/of sfeerfoto’s tijdens het veldonderzoek.  

• Tijdens de doorstart naar opgraven, variant archeologische begeleiding, worden tijdens de 

uitvoering dagelijks en verspreid over de werkdag overzichtsfoto’s gemaakt van het werk in 

uitvoering. Hierop is het hele onderzoeksterrein zichtbaar (indien mogelijk). Tevens worden 

minimaal twee foto’s van de begin- en eindsituatie genomen, en worden er sfeer- en/of 

actiefoto’s gemaakt. 

6.3. Omgang kwetsbaar vondstmateriaal 

Bij het aantreffen van dergelijk vondstmateriaal worden de volgende protocollen en leidraden 

geraadpleegd:  

• Protocol 4004 – OS11: Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en 

monsters. 

• KNA-Leidraad Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal. 

6.4. Structuren en grondsporen 

• Tijdens het proefsleuvenonderzoek worden grondsporen selectief gecoupeerd, voor zover dit 

voor de waardestelling nodig is. In deze fase worden paalsporen die tot een duidelijk herkenbare 

structuur behoren niet gecoupeerd. Waterkuilen, waterputten en andersoortige potentieel diepe 

grondsporen worden in deze fase tevens niet gecoupeerd, wel wordt met een (guts)boor de 

diepte vastgesteld 

• Indien sprake is van de aanleg van meerdere vlakken, dan worden sporen op elk vlak 

gedocumenteerd, gecoupeerd en afgewerkt tot de diepte van het volgende vlak. Indien op het 

diepste vlak sporen aanwezig zijn, dan worden deze tot volledige diepte gecoupeerd en 

afgewerkt. Uiteraard met inachtneming van de veiligheid.  

• Indien er een doorstart naar opgraven plaatsvindt, dan worden alle (antropogene) sporen 

gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt.  

• Bij het aantreffen van complexe sporen en/of complexe structuren wordt met de archeologisch 

adviseur van de bevoegde overheid overlegd over de te volgen onderzoeksstrategie.  

• Van muurresten en houten constructies worden in ieder geval van de volgende punten 

hoogtemetingen genomen: beginpunten, eindpunten, hoeken, bovenzijden, onderzijden, 

versnijdingen en aanhechtingen. Metselverbanden en relaties met aangrenzend muurwerk 

worden gedocumenteerd. 

o Van bouwkundige details, zoals typische constructietechnieken, reparaties en faseringen 

worden detailtekeningen gemaakt (schaal 1:20). Tevens worden deze eerst gefotografeerd. 

Van ieder type baksteen en baksteenformaat wordt ten minste één exemplaar verzameld, 

inclusief metselspecie/mortel. 

6.5. Lichten (van waterbodems) 

Niet van toepassing. 
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6.6. Aardwetenschappelijk onderzoek 

• Tijdens het onderzoek worden de profielen zodanig gedocumenteerd dat deze tezamen een goed 

inzicht verschaffen van de bodemopbouw van het plangebied. Bij een eenduidig profiel kan 

worden volstaan met minimaal één profiel per 10 meter werkput (van minimaal 1,0 meter 

breed). Bij afwijkende patronen in de bodemopbouw, of bij de aanwezigheid van grondsporen 

wordt het afwijkende deel van de put volledig gedocumenteerd. 

• De profielen moeten tot minimaal schopdiepte in de C-horizont te worden aangelegd. 

• Profielen worden gefotografeerd getekend (schaal 1:20) en zowel lithologisch als lithogenetisch 

beschreven. Hierbij worden onder andere de volgende karakteristieken beschreven en in 

absolute zin vastgelegd, te weten: archeologische vondsten, textuur, kleur, lithostratigrafie, 

humusgehalte, consistentie, kalkgehalte en gleyverschijnselen. Profielen worden onderzocht op 

vondsten en per laag gedocumenteerd. 

• De beschrijving van profielen vindt plaats door een KNA Archeoloog. Bij een complexe opbouw 

wordt het profiel door, of onder supervisie van, een fysisch geograaf beschreven en 

gedocumenteerd. 

• Gebruik wordt gemaakt van de NEN5104 en Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode (ASB). 

Monstername: 

• Indien relevant voor de beantwoording van de onderzoeksvragen, worden uit een representatief 

deel van de profielen monsters genomen ten behoeve van het aardwetenschappelijk onderzoek 

(slijpplaten), het botanisch onderzoek (pollen) en het chronologisch onderzoek (14C).  

6.7. Anorganische artefacten 

Bij het aantreffen van anorganische artefacten worden de volgende leidraden en protocollen 

geraadpleegd: 

• Protocol 4001 – PS06: Richtlijnen voor (de)selectie vondsten en monsters. 

• Protocol 4004 – OS11: Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en 

monsters. 

• KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie (Leidraad 1, Carmiggelt/Schulten 2002).  

• Kwetsbare anorganische vondsten worden in het veld gestabiliseerd, voordat ze worden gelicht. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor kwetsbaar vaatwerk. Zo nodig worden complete voorwerpen van 

aardewerk met de omringende grond in het veld ‘ingekist’, gelicht en onder 

laboratoriumomstandigheden uitgeprepareerd. 

• Complete aardewerkpotten en schalen worden met inhoud – vaak sediment – gelicht en onder 

laboratoriumomstandigheden uitgeprepareerd. 

• Losse scherven met aankoeksel worden apart bewaard voor eventuele residuenanalyse en 

datering. 

• Losse scherven en voorwerpen van aardewerk worden per spoor of per verzameleenheid 

verzameld en geadministreerd. 

6.8. Organische artefacten 

Bij het aantreffen van organische artefacten worden de volgende leidraden en protocollen 

geraadpleegd:  

• Protocol 4001 – PS06: Richtlijnen voor (de)selectie vondsten en monsters. 

• Protocol 4004 – OS11: Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en 

monsters. 

• KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie (Leidraad 1, Carmiggelt/Schulten 2002).  
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• Artefacten van organisch materiaal worden na het verzamelen zodanig verpakt dat zo min 

mogelijk achteruitgang plaatsvindt. 

• Kwetsbare voorwerpen van organisch materiaal worden desnoods in het veld met de 

omringende grond van een bekisting voorzien en gelicht. Hiertoe vindt overleg plaats met de 

opdrachtgever en de bevoegde overheid. 

Hout:  

• Van archeologisch hout worden (fragmenten van) artefacten, en (onderdelen van) niet-complexe 

structuren (zoals een waterput/resten in paalgaten) in overleg met de bevoegde overheid 

meegenomen.  

• Direct na het verzamelen, dient het hout nat en/of luchtdicht te worden verpakt, zodat de 

kwaliteit van het hout in het veld niet achteruit gaat. 

• Bij het aantreffen van houten constructies wordt met de bevoegde overheid (en opdrachtgever) 

overlegd of en hoe deze moeten worden geborgen en gedocumenteerd.  

• Bij het aantreffen van onderkanten van houten palen en staken worden deze in hun geheel 

geborgen (en nat gehouden).  

6.9. Archeozoölogische, archeobotanische en fysisch antropologische resten 

Bij het aantreffen van dergelijke resten worden de volgende leidraden en protocollen geraadpleegd:  

• Protocol 4001 – PS06: Richtlijnen voor (de)selectie vondsten en monsters. 

• Protocol 4004 – OS11: Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en 

monsters. 

• KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie (Leidraad 1, Carmiggelt/Schulten, 2002). 

• KNA-Leidraad Archeobotanie (Kooistra/Brinkkemper, 2016). 

• KNA-Leidraad Archeozoölogie (Lauwerier, 2011). 

Archeozoölogie: 

• Indien complete skeletten van dieren worden aangetroffen die van archeologisch belang zijn 

wordt een archeozooloog ingeschakeld die deze vrij legt, fotografeert en documenteert.  

Fysisch antropologische resten (inhumaties/crematies): 

• Indien één of meerdere inhumaties of crematies worden aangetroffen, dan wordt een fysisch 

antropoloog geraadpleegd. Op aanwijzing van deze fysisch antropoloog worden deze 

inhumaties/crematies verder te velde vrij gelegd en gedocumenteerd.  

Monsters: 

• Indien archeologisch relevant voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. 

• Uit hiertoe kansrijke sporen dienen monsters genomen te worden voor (macro-)botanisch 

onderzoek, 14C-datering, dendrochronologie, pollenonderzoek en andere relevante 

specialistische onderzoeken.  

• Grondmonsters moeten minimaal 5 liter bevatten en altijd luchtdicht worden verpakt. 

• Minimaal worden voor paleobotanisch en paleomilieu bemonsterd: humusrijke (venige 

detritus/gyttja-achtige) vullingen van waterkuilen, waterputten, greppels, depressies en 

archeologische lagen. Hierbij geldt dat start in gebruik name, gebruiksduur en einde gebruik zo 

goed mogelijk moeten zijn vertegenwoordigd. 

• Ten behoeve van pollenonderzoek en micromorfologie worden (respectievelijk 6 en 10 cm brede) 

pollenbakken gebruikt (waarbij de onderliggende en bovenliggende laag wordt meebemonsterd). 

Na het inslaan in het profiel wordt het profiel met de ingeslagen pollenbak gefotografeerd en in 

de profieltekening ingetekend. Vervolgens wordt de pollenbak uit het profiel gesneden en 

luchtdicht verpakt.   
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• Voor een OSL-monster wordt gebruik gemaakt van een afsluitbare pvc-buis. Registratie vindt 

plaats zoals hierboven aangegeven (foto en tekening). Tevens wordt een zakje zand extra 

meenemen t.b.v. mogelijk latere analyse. 

• Microbotanie, insecten, microvondsten (zoals klein botmateriaal) worden verpakt in 5 liter 

emmers. 

6.10. Overige resten 

Onder overige resten worden micromorfologische resten, fosfaat, diatomeeën, mijten e.d. verstaan.  

Het onderzoek van overige resten wordt alleen ingezet wanneer dit noodzakelijk is voor de 

beantwoording van de onderzoeksvragen. 

Bij het bergen en bemonsteren worden de volgende leidraden en protocollen geraadpleegd: 

• KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie (Leidraad 1, Carmiggelt/Schulten, 2002). 

• KNA-Leidraad Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal.  

• Protocol 4001 – PS06: Richtlijnen voor (de)selectie vondsten en monsters. 

• Protocol 4004 – OS11: Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en 

monsters. 

6.11. Dateringstechnieken 

Monsters kunnen worden genomen voor het verkrijgen van een datering. Hiervoor kunnen C14-, 

dendrochronologische en/of OSL-monsters worden genomen. In het veld zal worden bepaald of de 

betreffende sporen/lagen ook daadwerkelijk geschikt zijn voor datering. Ook worden enkele 

referentiemonsters genomen buiten de grenzen van de structuur. Bij twijfel over het potentieel van de 

monsters kan een specialist ter zake worden ingeschakeld.  

Bij het nemen van monsters worden de volgende leidraden geraadpleegd: 

• KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie (Leidraad 1, Carmiggelt/Schulten, 2002). 

• KNA-Leidraad Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal.  

6.12. Beperkingen 

KLIC-melding 

Een KLIC-melding is noodzakelijk om risico’s tijdens de werkzaamheden te kunnen inschatten. De partij 

die de graafmachinist regelt doet de KLIC-melding. De opdrachtgever informeert de opdrachtnemer 

tevens vóór aanvang van het onderzoek over de ligging van kabels en leidingen in het plangebied die 

niet of niet juist in de KLIC-melding worden weergegeven (bijvoorbeeld in eigen beheer aangelegde 

kabels en leidingen). 

Toegankelijkheid van het terrein 

De opdrachtgever zorgt ervoor dat het terrein toegankelijk is voor het onderzoek. Indien 

bijvoorbeeld klinkers aanwezig zijn dienen deze te worden verwijderd, en de bomen moeten minimaal  

tot aan het maaiveld afgezaagd en afgevoerd zijn. Tevens dient het terrein zodanig te zijn ingericht dat  

de kraan in de hoeken kan komen zodat de stort kwijt kan. 

Beheersing grondwaterpeil 

Voor het verkrijgen van goede archeologische waarnemingsomstandigheden, dienen er maatregelen 

te worden getroffen voor het beheersen van het grondwaterpeil (bijv. d.m.v. de inzet van 

bronbemaling of een damwand).  

Bodemverontreiniging 

Van verontreiniging is niets bekend (bron: opdrachtgever). Indien tijdens het veldwerk sprake blijkt te 
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zijn van bodemverontreiniging, wordt contact opgenomen met de bevoegde overheid wat betreft de 

te nemen vervolgstappen. 

Niet Gesprongen Explosieven (NGE) 

Indien er een NGE wordt aangetroffen dan worden de veldwerkzaamheden gestaakt en (afhankelijk 

van de grootte van het aangetroffen projectiel) het terrein ontruimd. De politie wordt gebeld die een 

proces-verbaal zal opstellen en de vondst bij de explosievenopruimingsdienst (EOD) zal melden. 

Afhankelijk van het soort projectiel kunnen daarna de veldwerkzaamheden in een ander deel van het 

plangebied worden voortgezet of worden deze gestaakt totdat het projectiel door de EOD is 

verwijderd. 

Weersomstandigheden 

Indien de weersomstandigheden ertoe leiden dat het archeologisch vlak of profiel niet of nauwelijks 

leesbaar is, worden de activiteiten tijdelijk gestaakt totdat de omstandigheden verbeteren. Dit gebeurt 

in overleg met de bevoegde overheid en opdrachtgever. 

Veilig werken 

De werkputten dienen een veilige afstand tot de bestaande bebouwing en/of bomen te hebben. Dit is 

naar inschatting van de archeologisch projectleider in het veld. Ten behoeve van de veiligheid dient te 

werkput getrapt aangelegd te worden.   
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7. Uitwerking 

Na het veldwerk en na de technische uitwerking wordt – zo nodig na specialistisch advies – een 

evaluatierapport opgesteld, tenzij door de archeologisch aannemer en de (archeologisch adviseur van) 

de bevoegde overheid bij overleg tijdens of na het veldwerk is vastgesteld dat direct met het 

eindrapport kan worden begonnen.2  

In het evaluatierapport worden de bevindingen van het veldwerk samengevat en wordt een voorstel 

gedaan voor nadere analyse van sporen, monsters en vondsten (waaronder laboratoriumonderzoek), 

voor de conservering van objecten en voor de opzet van het eindrapport, waaronder de keus van de te 

tekenen, te fotograferen en af te beelden objecten.  

Voorgesteld wordt welke vondsten en monsters niet bewaard (gedeponeerd) hoeven te worden. 

Geëvalueerd wordt in welke mate de onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden en of voor de 

uitwerking gewijzigde of aanvullende onderzoeksvragen gesteld moeten worden. Geëvalueerd wordt 

of aanvullende of gewijzigde eisen gesteld moeten worden aan de hieronder genoemde eisen van 

uitwerking en conservering.  

Het evaluatierapport wordt bij de bevoegde overheid ingediend. Het evaluatierapport wordt getoetst 

en vastgesteld door de bevoegde overheid en fungeert daarna als aanvulling van dit PvE.  

7.1. Structuren, grondsporen, en vondstspreidingen 

Structuren, grondsporen en vondstspreidingen worden uitgewerkt tot op het niveau dat benodigd is 

voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Structuren en grondsporen worden in de 

basisrapportage zoveel mogelijk beschreven vanuit hun ruimtelijke, stratigrafische en chronologische 

context en onderlinge samenhang.  

7.2. Analyse aardwetenschappelijke gegevens 

Aardwetenschappelijke gegevens worden lithologisch en lithogenetisch uitgewerkt op basis van de 

NEN 5104 en de ASB. Naast de geologisch/bodemkundige informatie dient ook archeologische 

informatie (o.a. (post-)depositionele processen) te worden betrokken bij de analyse van de profielen.  

7.3. Anorganische artefacten 

Deze categorie vondsten wordt uitgewerkt voor zover nodig is voor de beantwoording van de 

vraagstellingen. Bij een doorstart naar Opgraven wordt na afloop van het veldwerk, op basis van het 

evaluatierapport, in overleg met de opdrachtgever en met goedkeuring van (de deskundige namens 

de) bevoegde overheid, bepaald welke en in welke mate de aangetroffen materiaalcategorieën, 

monsters e.d. worden uitgewerkt ten behoeve van de rapportage. 

7.4. Organische artefacten 

Deze categorie vondsten wordt uitgewerkt voor zover nodig is voor de beantwoording van de 

vraagstellingen. Bij een doorstart naar Opgraven wordt na afloop van het veldwerk, op basis van het 

evaluatierapport, in overleg met de opdrachtgever en met goedkeuring van (de deskundige namens 

de) bevoegde overheid, bepaald welke en in welke mate de aangetroffen materiaalcategorieën, 

monsters e.d. worden uitgewerkt ten behoeve van de rapportage. 

  

 
2 De fase evaluatierapport kan alleen overgeslagen worden indien het onderzoek bij een proefsleuvenonderzoek blijft. Indien er 

een doorstart naar Opgraven wordt gemaakt, dan dient altijd een evaluatierapport te worden opgesteld. 
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7.5. Archeozoölogische en -botanische resten 

Deze categorie vondsten wordt uitgewerkt voor zover nodig is voor de beantwoording van de 

vraagstellingen. Bij een doorstart naar Opgraven wordt na afloop van het veldwerk, op basis van het 

evaluatierapport, in overleg met de opdrachtgever en met goedkeuring van (de deskundige namens 

de) bevoegde overheid, bepaald welke en in welke mate de aangetroffen materiaalcategorieën, 

monsters e.d. worden uitgewerkt ten behoeve van de rapportage. 

7.6. Beeldrapportage 

Het standaardrapport is conform de KNA (versie 4.1) en bevat de volgende elementen: 

• Allesporenkaart waarop de sporen en geïnterpreteerde structuren op staan aangegeven, 

voorzien van het landelijke coördinatengrid, en op een moderne topografische ondergrond, incl. 

legenda. De sporen en structuren worden (indien van toepassing) met verschillende 

periodekleuren op deze allesporenkaart aangegeven. 

• Representatieve sporen en profielen worden in opgemaakte vorm in het rapport afgebeeld.  

• Een referentieprofiel wordt altijd afgebeeld in het rapport.  

• Naast de geologisch/bodemkundige informatie wordt ook de archeologische informatie 

betrokken bij de analyse van de profielen. 

• Vlaktekeningen, profieltekeningen, relevante coupetekeningen, inclusief legenda.  

• Een selectie van relevante foto’s van vlakken, sporen, coupes en profielen.  

• Een representatief aantal objecten wordt afgebeeld en eventueel getekend in het rapport. Dit is 

in overleg tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en bevoegde overheid.  

• Actie- en sfeerfoto’s van het onderzoek in relatie met de omgeving.   
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8. (De)selectie en conservering 

8.1. Selectie materiaal voor uitwerking 

Indien er een evaluatie- en selectierapport wordt opgesteld (zie vorig hoofdstuk), dan bevat dit 

rapport een compleet overzicht van de gedane vondsten (per vondstcategorie), en een overzicht en 

karakterisering van aangetroffen sporen en structuren, vondsten en monsters, alsmede een 

selectievoorstel tot uitwerking en rapportage op basis van het PvE (een bijbehorende kostenraming 

wordt enkel aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt, en maakt geen onderdeel uit van het document 

dat aan bevoegde overheid en depothouder wordt voorgelegd). In dit voorstel wordt opgenomen 

welke vondsten en monsters belangrijk zijn ter beantwoording van de onderzoeksvragen, hoeveel 

objecttekeningen en foto’s daarbij nodig zijn en welke uitgewerkte monsters en 

laboratoriumdateringen.  

Op basis van het evaluatie- en selectierapport vindt een evaluatie plaats tussen de opdrachtgever, de 

bevoegde overheid en de archeologisch uitvoerder. Wanneer het evaluatie- en selectierapport is 

vastgesteld door de bevoegde overheid kan de verdere uitwerking in gang worden gezet. 

In overleg met de bevoegde overheid en naar gelang de resultaten van het veldwerk kan de 

evaluatiefase worden ingekort, bijvoorbeeld middels een kort verslag (per e-mail), bijvoorbeeld als het 

onderzoek geen of zeer weinig archeologische resten heeft opgeleverd. Indien het noodzakelijk is om 

vondsten te conserveren dan wel te deselecteren wordt altijd een selectierapport opgesteld. 

8.2. Selectie materiaal voor deponering, verwijdering en conservering 

Deselectie van het uit het veld meegenomen materiaal en/of een voorstel tot conserveren wordt in 

het evaluatie- en selectierapport verantwoord met een deselectie-advies en/of conserveringsadvies. 

Dit advies wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eigenaar van de vondsten (de depothouder; zie 

paragraaf 9.1), zodat deze een gefundeerde beslissing kan nemen. 

Voor deselectie wordt per vondst - waarvan geadviseerd wordt het te mogen deselecteren - minimaal 

inzicht gegeven in: vondstnummer; soort context waar het object gevonden is (spoor); datering; 

conserveringstoestand; aard van het object (determinatie); bijzonderheden (inscripties, 

bewerkingssporen, etc.) en reden/motivering voor deselectie. 

Binnen de Noordwest Europese archeologie komen metaalvondsten van ijzer zeer vaak als 

‘ondetermineerbaar' aan het daglicht. Bij sterk verroestte vondsten, waarbij de oorspronkelijke vorm 

niet te herleiden is, is het noodzakelijk dat deze eerst worden geröntgend en door een 

materiaalspecialist worden bekeken, voorafgaand aan het op te stellen deselectie-advies (zie ook KNA 

4.1, protocol 4001 PvE PS06, Tabel 2).  

De vondsten en monsters worden overgedragen aan het desbetreffende depot (zie hoofdstuk 9). 

Uiteindelijk zal de depothouder op basis van het voorstel van de archeologisch uitvoerder bepalen 

welk materiaal uiteindelijk kan worden gedeselecteerd – binnen redelijke grenzen en indien nodig in 

overleg met de opdrachtgever en de bevoegde overheid. 
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9. Deponering 

9.1. Eisen betreffende depot 

Het vondstmateriaal en de opgravingsdocumentatie worden binnen twee jaar na afronding van het 

veldwerk, conform protocol depotbeheer (KNA 4.1, protocol 4010) en eventuele aanvullende eisen 

aan het hieronder genoemde depot aangeleverd (bijlage 6). Voor de overdracht van de vondsten 

wordt tijdig een afspraak gemaakt met de depotbeheerder. 

Adres 

Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland 

Alphen aan den Rijn 

E-mail: archeologischdepot@pzh.nl  

9.2. Te leveren product 

Het rapport wordt uitgegeven door de opdrachtnemer. 

Evaluatierapport: 

Indien er een evaluatierapport wordt opgesteld (zie hoofdstuk 7), dan wordt deze na het einde van het 

veldwerk aangeleverd aan de opdrachtgever, ter goedkeuring voorgelegd aan het depot, en getoetst 

door de bevoegde overheid. Op basis van dit evaluatierapport (conform Protocol 4004 – Opgraven, 

OS12 Evaluatierapport) worden keuzes gemaakt t.a.v. de rapportage en de uit te werken sporen, 

vondsten en monsters. Een aanvullende kostenraming kan onderdeel uitmaken van het 

evaluatierapport. Na goedkeuring van het evaluatierapport wordt aangevangen met het opstellen van 

het conceptrapport. Indien er geen sprake is van het opstellen van een evaluatierapport, dan kan 

direct opgestart worden met het opstellen van het conceptrapport. 

Concept- en definitief rapport:  

De conceptrapportage wordt, na goedkeuring van het evaluatierapport (indien van toepassing), ter 

beoordeling voorgelegd aan de bevoegde overheid. De bevoegde overheid toetst het rapport, waarna 

een hernieuwde versie wordt vervaardigd. Deze versie wordt door de bevoegde overheid 

gecontroleerd op verwerking van het commentaar uit de beoordeling. Wanneer het commentaar naar 

behoren is verwerkt wordt het rapport definitief gemaakt. Indien commentaar niet verwerkt is zonder 

onderbouwing, wordt het rapport opnieuw aangepast. Het rapport wordt uiterlijk binnen de wettelijke 

termijnen opgeleverd. 

Eindproduct: 

• Bij een proefsleuvenonderzoek is het eindproduct een rapport (cf. KNA 4.1 Protocol 4003 – 

Inventariserend veldonderzoek, VS05 – Opstellen standaardrapport IVO-P), en eventueel een 

evaluatierapport. 

• Bij een doorstart naar Opgraven is het eindproduct een evaluatierapport (cf. KNA 4.1 Protocol 

4004 – Opgraven, specificatie OS12), en een rapport (cf. KNA 4.1 Protocol 4004 – Opgraven, OS15 

– Standaardrapport Opgraven). 

• Digitale rapporten worden geleverd aan de RCE (via Archis), het depot (zie paragraaf 9.1), het e-

depot (DANS-EASY), en (de archeologisch adviseur van) de bevoegde overheid.  

• De digitale documentatie wordt binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk overgedragen aan 

Archis. 

• Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door de ontvangende instantie) van overdracht 

van vondsten en documentatie. Deze wordt tijdig verkregen van het desbetreffende depot (voor 

het contactadres, zie paragraaf 9.1). 
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10. Randvoorwaarden en aanvullende eisen 

10.1. Personele randvoorwaarden 

Het onderzoek dient verricht te worden door een uitvoerder die in het bezit is van een geldig 

certificaat ‘BRL SIKB 4000 Archeologie protocol 4003 IVO, proefsleuven’ en ‘BRL SIKB 4000 Archeologie 

protocol 4004 Opgraven’. 

Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een Senior KNA Archeoloog met ervaring in de regio en 

de betreffende archeologische periodes. Het veldteam bestaat uit minimaal een KNA Archeoloog met 

ervaring in de regio. Het veldteam wordt gecompleteerd door ten minste een veldmedewerker of 

veldtechnicus. 

De archeologisch aannemer heeft het zo georganiseerd dat het flexibel op wijzigingen of uitloop van 

werkzaamheden kan reageren, en dat ondersteunend of vervangend personeel of specialisten, ter 

plaatse kunnen zijn. De inzet van extra mensen gebeurt enkel na overleg met de opdrachtgever. 

10.2. Overlegmomenten 

• Tijdens en na afloop van het proefsleuvenonderzoek vindt er overleg plaats tussen de 

archeologisch aannemer, de bevoegde overheid en de opdrachtgever. De bevoegde overheid kan 

na de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek besluiten dat er een doorstart plaats dient te 

vinden naar een opgraving. Eventuele aanvullende eisen, bijv. in de vorm van een door de 

bevoegde overheid goedgekeurd addendum op dit PvE, kan als voorwaarde worden gesteld 

voorafgaand aan de uitvoer van de opgraving. 

• De archeologisch aannemer neemt - in geval er sprake is van significante afwijkingen van de 

bevindingen in het veld ten opzichte van de uitgangspunten in dit PvE - contact op met (de 

archeologisch adviseur van) de bevoegde overheid en de eigenaar van de vondsten 

(depothouder; alleen indien die wijzigingen ook invloed hebben op de aard/hoeveelheid etc. van 

het vondstmateriaal). De bevoegde overheid en de depothouder (/eigenaar van de vondsten) 

nemen een gemotiveerd besluit over de te nemen vervolgstappen. 

• De opdrachtgever houdt de uitvoerder schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de 

bevoegde overheid. 

• Communicatie naar buiten over de archeologische resten vindt alleen plaats na overleg met de 

opdrachtgever en de bevoegde overheid. 

• Eventuele overige overlegmomenten kunnen worden aangevraagd door de bevoegde overheid, 

dan wel op voorhand worden vastgelegd overlegd door de opdrachtgever.  

10.3. Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

Een Senior KNA Archeoloog van het uitvoerende archeologische bedrijf houdt toezicht op de 

werkzaamheden en is hierbij eindverantwoordelijk. Hij/zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

onderzoek, de te doorlopen processtappen en het nakomen van de verplichtingen in dit PvE.  

Indien vondsten/sporen aangetroffen worden waarvan de aard, omvang en/of complexiteit afwijken 

van de uitgangspunten van onderhavig PvE, wordt door de archeologisch uitvoerder contact 

opgenomen met de opdrachtgever en de bevoegde overheid (bij afwijkend vondstmateriaal wordt dan 

dus tevens contact opgenomen met de depothouder). Voor de beslismomenten m.b.t. meer- en/of 

minderwerk kan de archeologisch aannemer verwijzen naar de offerte van desbetreffend project. Voor 

overleg en evaluatie zie hoofdstukken 8 en 11. 
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10.4. Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

Dit PvE betreft de eisen die vanwege het archeologisch belang aan het onderzoek worden gesteld. Dit 

laat onverlet dat wettelijke en andere regelgeving aangaande het uitvoeren van de werkzaamheden 

moeten worden gevolgd (o.a. Arbowet en veiligheidsvoorschriften). Deze zaken moeten ruim 

voorafgaand aan het onderzoek, onderling tussen de archeologische uitvoerder en de opdrachtgever 

worden geregeld (bijv. in een draaiboek).   

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



m             IVO-P Leiderdorp, van der Valk Boumanweg 236 / 20191024/NM1.1 / Datum: 14-11-2019 29 

11. Wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde PvE 

11.1. Wijzigingen tijdens het veldwerk 

Mocht er sprake zijn van belangrijke wijzigingen ten opzichte van dit PvE, of omstandigheden zijn 

waardoor er een andere strategie of werkwijze noodzakelijk of wenselijk is, dan dient de archeologisch 

aannemer dit terstond te melden bij de opdrachtgever en de bevoegde overheid. De bevoegde 

overheid zal dan een besluit nemen over de te volgen vervolgstappen. De archeologisch aannemer is 

verantwoordelijk om de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte te stellen van de genomen beslissing 

van de bevoegde overheid.  

11.2. Belangrijke wijzigingen 

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan alle 

betrokken partijen: 

• (Kwalitatieve) Afwijkingen van de archeologische verwachting (of het complextype); 

• Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode; 

• Wijzigingen fysieke en/of technische omstandigheden; 

• Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten; 

• Onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld m.b.t. omvang vindplaats, complextype, aantallen 

vlakken et cetera). 

• Significante (kwantitatieve) afwijkingen van verwachte vondsten en monsters (hoeveelheid, 

soorten materialen, soorten voorwerpen, type conservering). 

• Wijzigingen die (de)selectie en/of conservering van vondsten en monsters beïnvloeden.  

Mogelijke overige wijzigingen: 

• N.v.t. 

11.3. Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

Zie hoofdstuk 8.1 en hoofdstuk 11.4 van dit PvE. 

11.4. Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Beslissingen over belangrijke selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit PvE zullen worden  

genomen door de bevoegde overheid en de depothouder (/eigenaar van de vondsten). Dit zal 

gebeuren op aanbeveling van de projectleider en na kennisname van het standpunt van de 

opdrachtgever. 
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Geraadpleegde bronnen 

Archeologische kaarten en databestanden 

• Nederlandse Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA), versie 2.0. 

http://noaa.rce.rnatoolset.net/Viewer/#/search. 

• Erfgoedleiden.nl 

• Gahetna.nl 

• Pdok.nl 

• Topotijdreis.nl 

Literatuur 

• SIKB, 2018. Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1). 

• Borsboom, A.J./J.W.H.P., Verhagen 2009. KNA Leidraad Inventariserend Veldonderzoek. Deel: 

Proefsleuvenonderzoek (IVO-P), versie 1.02, Gouda (CCvD). 

• Carmiggelt, A./P.J.W.M. Schulten, 2002. Veldhandleiding Archeologie, Archeologie Leidraad 1, 

Zoetermeer (College voor de Archeologische Kwaliteit). 

• Kooistra, L.I./O., Brinkkemper, 2016. KNA Leidraad Archeobotanie, versie definitief 1.01, Gouda 

(CCvD). 

• Lauwerier, R.C.G.M., 2011. KNA Leidraad Archeozoölogie, versie definitief 1.01, Gouda (CCvD). 

• Melman, J., 2019. Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 236. Gemeente Leiderdorp (ZH), een 

archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase, Nieuwegein 

(Transect-rapport 2107).  
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Bijlage 1. Luchtfoto 

  

 

Bron: Pdok.nl. 
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Bijlage 2. Toekomstige situatie 

  

 

Bron: Opdrachtgever. 
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Bijlage 3. Puttenplan 

Bron: Pdok.nl. De kleuren 

anders dan weergegeven in de 

legenda betreft de ligging van 

de kabels en leidingen zoals 

bekend bij het Kadaster. 
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Bijlage 4. Lijst met te verwachten aantallen3 

 

  

 
3 Aangezien onderhavig onderzoek in eerste instantie een proefsleuvenonderzoek betreft, kan nog geen goede inschatting worden 

gegeven van de aantallen. De aantallen zijn zodoende niet opgegeven. Voor aantallen bij een eventuele opgraving zouden de aantallen uit 
het proefsleuvenonderzoek naar rato (m²) kunnen worden vermenigvuldigd. 

Onderzoek Verwachting 

IVO-P Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 236 IJzertijd – begin Nieuwe Tijd 

Omvang Verwachte aantal m² 

Onderzoeksgebied ca. 350 m2 Ca. 40 m2 aan proefsleuven 

Vondstcategorie Verwachte aantallen (N) 

Aardewerk - 

Bouwmateriaal - 

Metaal (ferro) - 

Metaal (non-ferro) - 

Slakmateriaal - 

Vuursteen - 

Overig natuursteen - 

Glas - 

Menselijk botmateriaal onverbrand - 

Menselijk botmateriaal verbrand - 

Dierlijk botmateriaal onverbrand - 

Dierlijk botmateriaal verbrand - 

Visresten (handverzameld) - 

Schelpen - 

Hout - 

Houtskool(monsters) - 

Textiel - 

Leer - 

Submoderne materialen - 

Monstername  

Algemeen biologisch monster (ABM) - 

Algemeen zeefmonster (AZM) - 

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen - 

Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek - 

Monsters voor micromorfologisch onderzoek - 

Monsters voor luminescentiedatering (OSL) - 

Monsters voor koolstofdatering (C14) - 

DNA  - 

Dendrochronologisch monster  - 
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Bijlage 5. Te raadplegen specialisten/specialismen 

Vondstcategorie 
In PvE voorschrijven 

 “Raadplegen bij PvA” 

PvE voorschrijven 

“Raadplegen bij 

veldwerk”4 

PvE voorschrijven 

“Raadplegen bij 

uitwerking”5 

Aardewerk Nee Nee Nee 

Bouwmateriaal Nee Nee Nee 

Metaal (ferro) Nee Nee Nee 

Metaal (non-ferro) Nee Nee Nee 

Slakmateriaal Nee Nee Nee 

Vuursteen Nee Nee Nee 

Overig natuursteen Nee Nee Nee 

Glas Nee Nee Nee 

Menselijk botmateriaal onverbrand Nee Ja Ja 

Menselijk botmateriaal verbrand Nee Ja Ja 

Dierlijk botmateriaal onverbrand Nee Nee Nee 

Dierlijk botmateriaal verbrand Nee Nee Nee 

Visresten Nee Nee Nee 

Schelpen Nee Nee Nee 

Hout Nee Nee Nee 

Houtskool(monsters) Nee Nee Nee 

Textiel Nee Nee (en bloc lichten) Nee 

Leer Nee Nee Nee 

Submoderne materialen Nee Nee Nee 

Monstername    

Algemeen biologisch monster (ABM) Nee Nee Nee 

Algemeen zeefmonster (AZM) Nee Nee Nee 

Pollen, diatomeeën en andere 

microfossielen 

Nee Nee Nee 

Monsters voor anorganisch chemisch 

onderzoek 

Nee Nee Nee 

Monsters voor micromorfologisch 

onderzoek 

Nee Nee Nee 

Monsters voor luminescentiedatering 

(OSL) 

Nee Nee Nee 

Monsters voor koolstofdatering (14C) Nee Nee Nee 

DNA  Nee Nee Ja 

Dendrochronologisch monster  Nee Nee Nee 

 

 

 

 

 

 

 
4 Afhankelijk van het veldresultaat kan de inzet van specialisten noodzakelijk zijn. 
5 Afhankelijk van het veldresultaat kan de inzet van specialisten noodzakelijk zijn. 
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Bijlage 6. Deponeren, richtlijnen 
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Voorwaarden aanlevering vondsten aan Provinciaal Depot Bodemvondsten Zuid-Holland (PDB) 

 

De wetgever heeft bepaald dat de provincie de wettelijke taak heeft om het depotbeheer onder haar hoede 

te nemen. Dit moet gebeuren door het bewaren en beheren van archeologische objecten en bijbehorende 

originele documentatie en het waarborgen van de toegankelijkheid daarvan. Doel van het provinciale 

depotbeheer is het duurzaam behoud van informatie van (opgegraven) archeologische vindplaatsen ten 

behoeve van toekomstig onderzoek en ‘beleving’ van het cultureel erfgoed.  Alle informatie die bij 

archeologisch onderzoek verzameld is en daarbij voor deponering is geselecteerd, wordt voor het 

bovengenoemde doel bewaard.  

Archeologische informatie bestaat uit vondsten, monsters en originele documentatie in woord en beeld.  

Alle vondsten, monsters en documentatie staan in het depot geordend op een standplaats, waar dusdanige 

condities heersen dat vondsten, monsters en documentatie zo stabiel mogelijk kunnen worden bewaard. 

Tussen vondsten, monsters en bijbehorende documentatie moeten “links” (kruisverbanden) te leggen zijn. 

Het deponeren van vondsten en monsters aan de ene kant, en documentatie en onderzoeksgegevens aan 

de andere kant, is in het proces van aanlevering gesplitst. Over de te volgen stappen in het proces van 

aanlevering worden voorafgaand afspraken gemaakt tussen de deponerende partij en de depothoudende 

overheid (zie onder Procedure van Overdracht). 

Alle in Zuid-Holland gevonden objecten zijn krachtens de wet eigendom  van de staat (maritieme objecten), 

de provincie of een depothoudende gemeente.  Een eventuele beslissing over definitieve verwijdering van 

vondst-materiaal valt daarom onder de verantwoordelijkheid van de Minister (bij scheepswrakken), 

Gedeputeerde Staten of indien van toepassing het College van  B&W.  De archeologisch uitvoerder geeft 

een advies over selectie en afstoting aan de depothoudende overheid, maar gaat in geen geval zelf over 

tot deselectie. 

 

 

Procedure van Overdracht   

I. Het PDB stelt op aanvraag de aanleverende instantie op de hoogte van de eisen voor aanlevering 

van vondsten en onderzoeksdocumentatie.  

II. Het PDB accepteert alleen materiaal dat uitgewerkt is en waarvan een standaardrapportage 

opgemaakt is conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen met het bureauhoofd van Bureau CVT van de provincie 

Zuid-Holland. 

III. Aanvullend op de KNA 4.1 hanteert de provincie Zuid-Holland ook een aantal eigen eisen.  

IV. Voor de overdracht wordt contact opgenomen met het PDB te Alphen aan den Rijn, Kalkovenweg 

23, email:  archeologischdepot@pzh.nl   

V. Bij aanvang van een veld-onderzoek wordt het depot daarvan per email op de hoogte gesteld: 

archeologischdepot@pzh.nl   met een cc naar archeologie@pzh.nl  

VI. Door het archeologisch bedrijf of instantie die een vondstcomplex en bijbehorende documentatie 

wil aanleveren, worden altijd  bij een verzoek tot overdracht (dus voorafgaand aan de overdracht!) 

de volgende gegevens doorgegeven: OM-nummer, naam gemeente, projectnaam en een indicatie 

van de te leveren hoeveelheid vondsten/dozen en documentatie. Het PDB stuurt hiervan een 

ontvangstbevestiging.  

VII. Voorafgaand aan de overdracht van de vondsten/dozen stuurt de leverancier alle bij het project 

behorende digitale documentatie separaat  aan het PDB.  

VIII. Na ontvangst van een verzoek tot overdracht en na ontvangst van de documentatie  wordt door de 

depotbeheerder bij de aanleverende instantie mbv de documentatie (vondstenlijst) gecontroleerd of 

alles aanwezig is. Na controle en goedkeuring krijgt de leverancier hiervan per mail een 

bevestiging en kan een definitieve afspraak voor overdracht van vondsten/dozen gemaakt worden. 
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• Het PDB heeft de bevoegdheid tot weigeren van deponering van de vondstcomplexen en begeleidende 

documentatie als deze niet voldoen aan de vigerende KNA, de aanleveringseisen van dit depot of de vooraf 

afgesproken eisen en/of voorwaarden.  

• Vondstcomplexen met bijbehorende documentatie worden compleet aangeleverd, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen met het bureauhoofd van Bureau CVT van de provincie Zuid-Holland. 

Bij accoord en completering van de overdracht wordt door het PDB een verklaring van overdracht aan de 

leverancier verstrekt.  

• Voor vragen m.b.t de aanlevering van documentatie en vondstmateriaal kan contact opgenomen worden 

met het PDB (email:  archeologischdepot@pzh.nl )  

 

Eisen aan aanlevering van documentatie  

• Het PDB accepteert alleen complete originele documentatie behorende bij de aan te leveren vondsten en 

monsters, inclusief een vooraf door de Depothoudende Overheid (Provincie Zuid-Holland) goedgekeurd 

(de)selectierapport van niet aangeleverde vondsten.  De documentatie wordt bij voorkeur digitaal 

aangeleverd en/of indien (nog) aanwezig ook analoog.  

• Indien de documentatie uitsluitend in digitale vorm aangeboden wordt, dient daarover vooraf overleg 

gepleegd te worden met de depotbeheerder in verband met de gebruikte programmatuur.  

• De documentatie wordt genummerd en geordend aangeleverd conform de vigerende versie van de KNA.  

• De digitale projectdocumentatie voor projecten uitgevoerd na 1 juli 2016 wordt aangeleverd door middel 

van de pakbon (KNA specificatie OS17). Aanleveren kan via het digitale loket plaats vinden: 

https://fd9.formdesk.com/gboprod/Aanmelden_Pakbon_Update 

Aanvullend hierop dient alle documentatie voorzien te zijn van zowel de naam van het aanleverende bedrijf 

als de topografische gegevens van de vindplaats/het onderzoek.  Namen en toponiemen dienen voluit 

geschreven te zijn, afkortingen en coderingen zijn niet toegestaan.  Alle veldtekeningen dienen schoon en 

duidelijk leesbaar te zijn, vage en/of vuile tekeningen worden niet geaccepteerd. 

• Tot de documentatie behoren in ieder geval de volgende lijsten en rapporten:  

1. Dozenlijst met een doosnummer en een opgave van de daarin aanwezige vondstnummers en 

bewaarcategorie.  

2. Vondstenlijst bestaand uit ten minste: een vondstnummer, materiaalcategorie (met specificatie), 

soort vondsten (met specificatie), putnummer, vlaknummer, volgnummer, spoornummer en 

tekeningnummer.  

3. Sporenlijst bestaand uit ten minste:  een spoornummer, putnummer, vlaknummer, NAP-bepaling, 

identiek aan, relatie met andere grondsporen, relatieve ouderdom, bijbehorende vondstnummers, 

tekeningnummer/coupenummer.  

4. Tekeningenlijst met:  tekeningnummer, soort tekening, werkputnummer en onderwerp.  

5. Veldtekeningen en/of tekeningen van vondsten waarop de volgende gegevens worden vermeld: 

projectcode, tekeningnummer, werkputnummer / onderwerp, datum, OM-nummer, 

schaalaanduiding. 

6. Monsterlijst met monsternummer, soort monster, putnummer, vlaknummer, volgnummer, 

spoornummer en tekeningnummer/coupenummer.  

7. Foto/dialijst met fotonummer, putnummer, vlaknummer, volgnummer en spoornummer, 

tekeningnummer/coupenummer, eventueel vondstnummer. 

8. Evaluatierapport met eventueel (de)selectie-voorstel. 

9. Indien aanwezig: lijst met specials bestaande uit bijzondere vondsten, kwetsbare vondsten en 

exposabele vondsten bestaande uit vondstnummer, materiaalcategorie, soort/type vondst. 

10. Verslagen van eventueel uitgevoerde conserverings- en restauratiebehandelingen.  

11. Opgravingsverslag (definitieve versie). 
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Eisen aan aanlevering van vondsten en monsters  

• Het PDB accepteert alleen complete vondstendozen. Indien vondsten ontbreken/niet aanwezig zijn wordt 

dit schriftelijk vastgelegd voorafgaand aan de overdracht via een formele bruikleenovereenkomst met de 

instelling waar deze voorwerpen op dat moment zijn ondergebracht. Vondsten die geheel verdwenen zijn 

worden opgenomen in een proces-verbaal van vermissing. 

• Vondsten en monsters worden aangeleverd conform de eisen van verwerking van vondsten en monsters 

van de vigerende KNA.  

• Vondsten worden dusdanig geconserveerd aangeleverd, dat geen voorkombare achteruitgang zal 

plaatsvinden. Van de geconserveerde of gerestaureerde vondsten wordt een verslag van de behandeling 

bijgeleverd.  

• Vondsten zijn gewassen, gedroogd, geconserveerd, geordend, uitgesplitst en verpakt per vondstnummer 

en bewaarcategorie.  

• Van monsters worden alleen de droge residuen gedeponeerd: de monsters zijn vooraf verwerkt 

(gezeefd/geflotteerd en gedroogd), geordend, uitgesplitst en verpakt per vondstnummer en 

bewaarcategorie.  

• Onverwerkte (“natte”) of ondeugdelijk verpakte monsters worden niet geaccepteerd.  

 

Eisen aan verpakking  

• Bij de verpakking van de vondsten wordt gebruik gemaakt van standaard vondstendozen voor provinciale 

depots.  De dozen zijn van zuurvrij of zuurneutraal materiaal, de afmeting is: 50x50x20 cm.  

• Kwetsbare en gelijmde voorwerpen dienen zodanig ondersteund verpakt te worden dat de kans op schade 

door schuiven of het eigen gewicht zoveel mogelijk wordt verkleind. Gewicht van andere vondsten op deze 

voorwerpen dient te worden vermeden.  

• Metalen en houten voorwerpen dienen in aparte dozen te worden aangeleverd, in verband met afwijkende 

conserveringseisen.  

• De vondstendozen mogen niet zwaarder zijn dan 10 kg. Objecten die zwaarder zijn dan 10 kg en/of 

objecten die niet in standaard vondstendozen passen, worden bij voorkeur op een pallet aangeleverd. Aan 

de pallet is een polyethyleen zak met daarin een beschrijvend vondstkaartje vastgeniet.  

• Vondstkaartje: de vondst(-en) of monsters zijn voorzien van een leesbaar waterbestendig vondstenkaartje 

van zuurvrij materiaal, beschreven met watervaste inkt of potlood. Hierop staat minimaal: het unieke 

vondstnummer, gemeente opgraving/vondst, locatienaam/toponiem  opgraving, jaar vondst/opgraving en 

globale omschrijving object.  

• Doossticker: de doos is voorzien van een sticker met minimaal de volgende informatie: OM-nummer,  

uniek doosnummer, gemeentenaam, naam/toponiem locatie/opgraving, jaar vondst/opgraving, 

vondstnummer(-s), conditioneringscategorie en indien van toepassing de aanduiding ‘breekbaar’ of 

‘behandeld met schadelijke stoffen’ en de naam van die stof.  

• Droge residuen van grond- of houtmonsters worden in polyethyleen gripzakken  aangeleverd.  
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Omgevingsdienst 
West-Holland 

Datum: 

29 ja nua ri 2020 

Ons kenmerk: 

Zaaknummer 
• « s • 

Wet milieubeheer 

Aanvraag Omgevingsvergunning Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp 

Besluit vormvrije m.e.r.- beoordeling (art. 7.17 Wet milieubeheer) 

lnleiding 

De gemeente Leiderdorp heeft een aanvraag voor een Omgevingsvergunning ontvangen voor het 

realiseren van 8 nieuwe seniorenwoningen en het opsplitsen vaneen bestaande villa in 2 

seniorenwoningen aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp. Het voornemen is om dit 

plan doormiddel van toepassing van Wabo artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 (uitgebreide procedure) 

mogelijk te maken. 

Ten behoeve van dit plan is een aanmeldnotitie "Vormvrije m.e.r. beoordeling Zorgvilla Rhijnstaete" 

(ongedateerd) ingediend. Met het indienen vaneen aanmeldnotitie ten behoeve van de aanvraag 

om omgevingsvergunning wordt voldaan aan artikel 7.16 van de Wet milieubeheer. Bij de 

beoordeling van de aanmeldnotitie wordt besloten of er belangrijke negatieve gevolgen voor het 

milieu te verwachten zijn waardoor een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Dit besluit 

wordt genomen ten behoeve van de aanvraag om een omgevingsvergunning. Het besluit 'vormvrije 

m.e.r. beoordeling' is een indieningsvereiste bij het indienen van de aanvraag om een 

omgevingsvergunning. 

(Vormvrije) m.e.r.-beoordeling 

Voorde aanleg, wijziging of uitbreiding vaneen stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 

bouw van winkelcentra of parkeerterreinen (Besluit m.e.r, bijlage D.11.2) moet een (vormvrije) 

m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. Het voorgenomen plan is aan te merken als een stedelijke 

ontwikkeling zoals bedoeld in het Besluit m.e.r. (bijlage D 11.2). Het doel hiervan is om te bepalen of 

voor dit planeen (farmele) MER (milieueffectrapport) moet worden opgesteld Dit volgt uit artikel 

7.2, eerste lid, sub b van de Wet milieubeheer (Wm) in samenhang met artikel 2, tweede lid, van het 

Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) en activiteit 10 (e) van onderdeel D van de bijlage 

behorende bij het Besluit m.e.r. 

De artikelen 7.16 tot en met 7.20a Wm zijn voor alle genoemde activiteiten van onderdeel D van de 

bijlage bij het Besluit m.e.r. van toepassing. Het maakt daarvoor niet uit of het een activiteit onder of 

boven de D-drempelwaarde betreft. 

Voor het opstellen van dit besluit is gebruik gemaakt van de in bijlage Ill van de Europese m.e.r. 

richtlijn(2011/92/EU), artikel 4, lid 3, bedoelde selectiecriteria. 

1. Plaats van het project 
Het plan is gelegen in het stedelijk gebied van Leiderdorp, langs de Zijl, en aan de rand van het 

stedelijk gebied van Leiden. 
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2. Kenmerken van het project 
Het betreft het realiseren van 9 extra seniorenwoningen, waarvan een extra woning, door middel 

van opsplitsing vaneen bestaande woningen en 8 seniorenwoningen door middel van realisatie van 

een nieuw pand. 

3. Kenmerken van het potentiële effect 
Ten behoeve van het plan is een ruimtelijke onderbouwing (Zorgvilla Rhijnstaete Leiderdorp, SRO, 25 

september 2019, kenmerk SR160127) opgesteld. In hoofdstuk 4 haalbaarheid wordt nader ingegaan 

op de potentiele (milieu) effecten van dit plan. Daarnaast zijn er ten behoeve van het plan diverse 

(milieu) onderzoeken uitgevoerd. Eveneens is ten behoeve het planeen mededeling ex artikel 7.16 

Wet milieubeheer (aanmeldnotitie "Vormvrije m.e.r. beoordeling Zorgvilla Rhijnstaete", 

ongedateerd, gedaan. Op basis van deze stukken/documenten concluderen wij dat hier sprake is van 

een activiteit, waarbij de omvang zeer ruim onder de gestelde drempelwaarde zoals opgenomen in 

kolom 2 van onderdeel D 11.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r. blijft. Daarnaast concluderen wij 

dat, aangezien de omvang van het project beperkt is en het plangebied niet gelegen is in de nabijheid 

van kwetsbare gebieden, zijn de potentiële effecten beperkt. Voor het be palen of er voor dit 

specifieke planeen MER dient te worden opgesteld, is gebruik gemaakt van de, in bijlage Ill van de 

Europese m.e.r.-richtlijn(2011/92/EU), artikel 4, lid 3, bedoelde selectiecriteria. Wij concluderen dat 

er, vanwege dit plan, geen belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het 

Besluit milieueffectrapportage, zijn te verwachten. 

Besluit 

Wij besluiten: 

I. op grand van artikel 7.17 eerste lid, van de Wet milieubeheer dat geen 

milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat de activiteit niet leidt tot 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit 

milieueffectrapportage. 

Ondertekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp 

namens dezen, 

Mevrouw N. Mier 

Vak Afdelingsmanager Omgevingsmanagement van de Omgevingsdienst West-Holland 
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AANMELDNOTITIE 
 
Vormvrije M.e.r.-beoordeling 
 
Project: Zorgvilla Rhijnstaete 
 

Bouw 8 seniorenwoningen en opsplitsing villa Van der Valk Boumanweg 236 in 2 seniorenwoningen 

 

   

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



Aanleiding 
De initiatiefnemer A.G.T. Vastgoed is voornemens om op het perceel Van der Valk Boumanweg 236 een 

wooncomplex te realiseren dat bestaat uit 8 seniorenwoningen. Tevens bestaat het voornemen uit het 

opsplitsen van de villa Van der Valk Boumanweg 236 in 2 seniorenwoningen. 

 
Het woningbouwproject is niet mogelijk op basis het geldende bestemmingsplan ‘Zuid-West’, omdat 
maximaal het bestaande aantal woningen planologisch is toegestaan. Daarnaast wordt er gebouwd buiten 
het op de verbeelding opgenomen bouwvlak waarbinnen het hoofdgebouw dient te zijn gesitueerd. 
Daarom is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik het bestemmingsplan 
ingediend. 
 
 
De betreffende planlocatie is weergegeven in de onderstaande figuur: 
 
 

 
Toetsingskader 
In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is aangegeven welke activiteiten in het kader van een 
toestemmingsbesluit planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze 
activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Ook wanneer de drempelwaarden niet 
worden overschreden moet het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk sprake is 
van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die aanleiding geven om een milieueffectrapport (MER) 
op te stellen. Daarbij moet worden gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de 
EEGrichtlijn 
milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 

de kenmerken van het project; 

de plaats van het project; 

de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 
bestemmingsplan planmerplichtig(bijlage C en D), projectmer-plichtig (bijlage C) of 
merbeoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden 
opgenomen. In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject opgenomen. Ten aanzien van woningen ligt de drempelwaarde op een 
aaneengesloten gebied met 2.000 of meer woningen. Het planologische toestemmingbesluit maakt slechts 
10 woningen mogelijk (per saldo komen er feitelijk 9 woningen bij) en is daarmee niet rechtstreeks 
planmer-, projectmer of mer-beoordelingsplichtig. 
 
Sinds 7 juli 2017 is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat ook 
voor projecten die zijn opgenomen in bijlage D, maar beneden de drempelwaarden vallen, een besluit 
moet worden genomen of een MER nodig is. In dat kader wordt afgewogen of het plan – ondanks dat het 
ruim onder de drempelwaarde blijft - mogelijk toch belangrijke negatieve milieueffecten heeft, op basis 
van de eerder genoemde omstandigheden. Dit is een “vormvrije” mer-beoordeling. 
 

Systematiek 
Deze aanmeldnotitie is opgesteld om vooruitlopend op de onderzoeklast die bij de ruimtelijke 
onderbouwing van de omgevingsvergunning hoort, een besluit te nemen over de noodzaak voor het 
opstellen en procedureel doorlopen van een milieueffectrapportage. Op basis van de relatieve omvang en 
de ligging van de projectlocatie kunnen uitspraken worden gedaan over het project in relatie tot de 
drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. Op basis van ervaringen met soortgelijke projecten en een korte 
omgevingstoets zijn de kenmerken van het potentiële effect beschreven. In de ruimtelijke onderbouwing 
door die bureau SRO voor de ontwikkeling is opgesteld is een volledige toetsing aan de individuele 
milieuaspecten doorlopen. 
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Beoordeling 
 
Kenmerken van het project 
Het plan omvat de bouw van feitelijk slechts 9 nieuwe woningen binnen de bestaande stedelijke structuur 
van Leiderdorp. De omvang van het project is een relatief kleine stedelijke verdichting. De kenmerken van 
het project rechtvaardigen geen MER. 
 
Plaats van het project  
Het plangebied ligt niet in een gevoelig gebied, zoals een Natura 2000-gebied of een verbindingszone 
binnen het Nederlands Natuurnetwerk. De locatie ligt binnen de stedelijke structuur van Leiderdorp, op 
een locatie die in al in gebruik is voor Wonen. In het ecologisch rapport ‘Oriënterend onderzoek naar 
beschermde flora en fauna aan de Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp’ is de op grond van de 
Wet natuurbescherming vereiste ‘natuurtoets’ opgenomen.  
 
De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 
2000, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Park of Natuurnetwerk Nederland. Op 
een afstand van 4,9km en meer liggen enkele Natura2000-gebieden (figuur 3). De planlocatie ligt 
op een afstand van 2,3km tot het Natuurnetwerk Nederland (figuur 4). De beoogde ontwikkeling 
betreft de sloop van een aanbouw en vrijstaand bijgebouw en de ontwikkeling van een 
appartementencomplex van drie woningen. De werkzaamheden gedurende de ontwikkeling 
kunnen leiden tot een tijdelijke toename in stikstofdepositie (projecteffect). Een toename in 
stikstofdepositie kan een effect sorteren op kwetsbare en gevoelige habitattypen. Echter leert de 
ervaring dat het projecteffect bij soortgelijke en grotere projecten en de afstand tot kwetsbare 
habitats dat de stikstofdepositie onder de drempelwaarde van 0,05 mol/hectare/jaar blijft. 
 
Sinds 1 januari 2017 is de beleidsvoering en beoordeling gedecentraliseerd van de overheid naar 
de provincie. Door deze decentralisatie zijn er verschillen in interpretatie, toetsing en beoordeling 
van ruimtelijke ingrepen in relatie toto de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS is echter niet 
meer bruikbaar gelet op uitspraken daaromtrent die later door de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van 
State zijn gedaan. 
 
Ondanks dat er geen effecten verwacht worden kan het derhalve, ten behoeve van een feitelijke 
rekenkundige onderbouwing, door de provincie wenselijk worden geacht een Aerius berekening uit te 
voeren. 
 
Voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) geldt dat de afstand tot 
omliggende Natura2000-gebieden per definitie te groot is. De planlocatie is gelegen in stedelijk 
gebied tussen woonwijken, havens en industriegebied. Derhalve zal de ontwikkeling niet 
resulteren in een verhoogde verkeersintensiteit en/of stikstofdepositie. Bovendien zullen de 
nieuwe woningen energiezuiniger zijn dan de bestaande bebouwing. Tevens gelet op de ligging 
van de locatie ten opzichte van Natura2000-gebieden en de tussenliggende elementen als 
stedelijk gebied, industrie en infrastructuur kan een permanent effect worden uitgesloten. Ten 
aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is. 
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De planlocatie (rood omcirkeld) ligt op een afstand van circa 4,9km tot het Natura2000-gebied 
De Wilck, op een afstand van circa 7,7km tot het Natura2000-gebied Meyendel & Berkheide en 
op een afstand van circa 9,1km tot het Natura2000-gebied Coepelduynen. Overige 
Natura2000-gebieden liggen op meer dan 10,0km afstand (bron: pzh.b3p.nl). 
 

 
De planlocatie (rood kader) ligt op een afstand van 2,3km en meer tot het Natuurnetwerk 

Nederland (bron: pzh.b3p.nl). 
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In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Wet 
natuurbescherming voor. De te slopen bebouwing en/of de te kappen bomen en struiken hebben 
echter geen relevante functie voor soorten waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van 
ruimtelijke ontwikkelingen. De tuin en watergang hebben mogelijk een functie voor algemeen 
voorkomende planten, zoogdieren, amfibieën, vissen en vogels. Vleermuizen maken mogelijk 
gebruik van de locatie tijdens het foerageren en migreren. De bomen en struiken op de 
planlocatie zijn geschikt als broedlocatie voor algemene broedvogels. De planlocatie maakt geen 
onderdeel uit van een Natura2000-gebied, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal 
Park of Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de 
gebieden en de identieke nieuwe situatie is van externe werking op omliggende Natura2000- 
gebieden geen sprake. Ondanks dat er geen effecten verwacht worden kan het wenselijk worden 
geacht om een Aerius berekening aan te leveren. 
 
De Omgevingsdienst West-Holland (milieudienst) heeft voor deze locatie met AERIUS Calculator 2019 
stikstofberekeningen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen significante effecten zullen optreden op 
stikstofgevoelige natuurgebieden. 
 
De plaats van het project rechtvaardigt derhalve geen MER. 
 
Kenmerken potentiële effecten 
Deze woningbouwlocatie heeft geen belangrijke uitstraling van milieueffecten naar de omgeving. Te 
verwachten effecten hangen samen met de verkeersaantrekkende werking en mogelijk veranderingen in de 
waterhuishouding (toename verharding). Ten aanzien van de verharding wordt waar mogelijk gewerkt met 
een halfverahrding en ritterplaten. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft al bevestigd dat er geen 
wartercompensatie hoeft plaats te vinden. 
 
Er zijn geen effecten aan de orde die een MER rechtvaardigen: de nieuwe woningen leveren een geringe 
extra verkeersproductie op van 55 voertuigen per werkdag. Bij de toetsing aan de milieu- en 
omgevingsaspecten in is in de ruimtelijke onderbouwing nader ingegaan op de effecten van de 
ontwikkeling op het milieu en op de omgeving. Vanuit landschappelijk oogpunt is er sprake van een goede 
landschappelijke inpassing overeenkomstig de groentoets. 
 
Ten aanzien van archeologie zullen bij aanvang van de bouw eerst proefsluiven worden gegraven, indien 
noodzakelijk wordt vervolgens een afgraving gedaan volgens een door het bevoegd gezag reeds 
goedgekeurd programma van eisen (conform voorwaardelijke verplichting in de omgevingsvergunning). 
 
Conclusie 
Gelet op de aard en relatieve omvang van het project, de plaats hiervan en de kenmerken van de 
potentiële effecten kan op voorhand worden geconcludeerd dat er hiermee geen belangrijke negatieve 
milieugevolgen aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen. In de m.e.r.-

beoordelingsbeslissing kan daarom gerechtvaardigd worden besloten dat een MER niet noodzakelijk is. 
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Schilderwerk monumentaal pand
Van der Valk Boumanweg 236
Leiderdorp

Architect

Schlingmann Architecten b.v
T.a.v. Heer Schlingmann
Erasmusstraat I
3902 KC Veenendaal

Opdrachtgever

AGT Vastgoed
T.a.v. Heer Agterberg
Morsestraat 15
67164H Ede

r--

s.'U

r-t-

ïs,rr

Uithoorn, 12maarl202O

Uw contactpersoon:

Commercieel Technisch Adviseur
de heer R.J. Vuijst
tel:06-12960602
e-mail: robert.vurjst@ppg.com

Op al onze leveranties zijn van toepassing de leveringsvooNaaÍden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te AmsteÍdam, onder no.
33130510. Offertes, documentaties, monsters, veMe*ingsadviezen en andere adviezen worden steeds vrijblijvend veEtrekt. Producten
dienen door de aftemer bij levering te zijn gecontroleerd. Van de leveringsvooruaarden atuijkende inkoopvooruaarden van de koper worden
door PPG Coatings Nederland B.V. niet aanvaard..@
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INHOUDSOPGAVE

PROJECTFOTO

ALGEMEEN .......................

VERFTECHNISCH ADVIES

Gevels, gevellijst.

Sierelementen voordeur, overige metalen bo

8innen............

Wanden (kalkstucwerk) ..............

....,............4

6

6Buíten..

Dakgoten, daklijsten, deuren, kozijnen, overige betimmeringen, ramen.........6

Dakkapellen, raamdorpelstenen (Nieuw) ..................... 10

.12

15

16

.....16
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SIGMA
COAïING5

ALGEMEEN

Beoordeling project

- Bezoekdatum 0310212020
- Aanwezig de heer R.J. Vuijst

U itvoeri n g s hep al i ngen

- Voor de uitvoering van de in dit advies omschreven werkzaamheden wordt verwezen naar
bijgaand blad I 300'Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk'.

- De opname van het werk is uitgevoerd op basis van onderstaande uitgangspunten:
Sigma Coatings voert geen bouwkundig destructief onderzoek uit op het object.
ln relatie tot het opstellen van een verftechnisch advies voert Sigma Coatings enkel destructieve
metingen uit om te bepalen of de ondergrond geschikt is om schilderwerk op uit te voeren.
Daarom beoordelen wij de samenhang en het vochtgehalte van de ondergrond, de samenstelling
en hechting van een bestaand verfsysteem en zo nodig de carbonatatiediepte in geval van beton.
Sigma Coatings voert wel een globale bouwkundige visuele beoordeling uit. Als naar aanleiding
daarvan in redelijkheid geen signalen worden waargenomen dat er sprake zou kunnen zijn van
bouwkundige gebreken dan is het uitgangspunt voor het advies dat er geen bouwkundige
gebreken aanwezig zijn ten tijde van de objectbeoordeling.
Gelet op bovenstaande accepteert Sigma Coatings daarom geen enkele aansprakelijkheid voor
schade die voortvloeit uit bouwkundige gebreken.

- De geadviseerde systemen in dit advies kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor offertes
en begrotingen. Echter het advies geefi geen informatie over de kwantiteit van de behandelingen
genoemd in de systemen.

- De geldigheidsduur van het advies is I jaar gerekend vanaf de adviesdatum. Worden de
werkzaamheden later uitgevoerd of zijn de omstandigheden veranderd, dan is herbeoordeling
noodzakelijk.

- De opname van het werk is steekproefsgewijs uitgevoerd. Derhalve kunnen er incidenteel
gebreken voorkomen in het werk, waarvoor in het advies geen voorziening is gegeven.

- Niet beoordeelde bouwdelen:
De bouwdelen op de begane grond zijn beoordeeld, de hoger geplaatste bouwdelen waren niet
bereikbaar voor inspectie. Er kunnen daar gebreken aanwezig zijn waarvoor geen voorziening is
opgenomen. Toch benoemde gebreken met vooziening zijn gebaseerd op waarneming op
afstand.
Wij adviseren bij aanvang van het werk gezamenlijk via steiger of hoogwerker te beoordelen of
het advies moet worden aangepast.

- Alle technische specificaties van de in dit verftechnisch advies genoemde Sigma producten zijn
te raadplegen via: https://www.sigma.nl/professional/assortiment.

- De in dit verftechnisch advies genoemde Sigma lnformatiebladen zijn te raadplegen via:
https://www.sigma.nl/professional/services/technische-ondersteuning/informatiebladen

- Mocht u na het bezoeken van onze internetsite nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met de persoon die dit advies heeft opgesteld.

- ln verband met dekking, de kleur van de grondlaag afstemmen op de kleur van de afwerklaag.

- ln verband met de dekking kan het noodzakelijk zijn een extra laag aan te brengen.

- Beglazingskitten bij voorkeur niet overschilderen.

- Periodiek reinigen van schildenrverk heeft positieve invloed op de prestatie van het verfsystemen,
zie Sigma informatieblad 1328.

- De prestatie van de in dit verftechnisch advies omschreven verfsystemen wordt mede bepaald
door de toegepaste kleur en het daarbij behorende onderhoudspatroon. ln Sigma informatieblad
1329 'Kleur in relatie tot onderhoud' vindt u hierover meer informatie.

- De prestatie van buitenschilderwerk op klimaatscheidende ramen, deuren en kozijnen wordt
beïnvloed door de conditie van de binnenzijde hiervan. Daarvoor is onderhoud nodig aan
verfsysteem, beglazingsafdichting en houtverbindingen, maar ook ventilatie.
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- De uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt van PPG zijn op dit
verftechnisch advies van toepassing.

- Belangrijk aandachtspunt: het betreffende object valt onder "monumentenzorg". Daarom
venrijzen wij naar de "Uitvoeringsrichtlijn Historisch schilderwerk (URL 4009)"
https://www.monumenten.nlffiles/financieel/toelichting_uitvoeringsrichtlijn_historisch_schilderwerk
.pdf

- Belangrijk bij historisch schilderwerk is het zoveel mogelijk herstellen conÍorm de bestaande
situatie. Blj de verschillende adviesdelen wordt waar nodig verwezen naar de betreffende
infobladen. ln deze bladen staat informatie over belangrijke zaken die spelen bij het onderhoud
van historisch schilderwerk en het belang van het toepassen van de URL 4009.

- Houtaantastingen mogen tot max 10 cm3 worden hersteld met een epoxy grotere oppervlakte
dienen te worden aangescherft met hout dat afwaterend naar buiten is gedetailleerd.

Toel i c hti ng obj ecti nventarisatie

- Hechtingstest
Ten behoeve van advisering zijn hechtingstesten uitgevoerd om te bepalen of het over te
schilderen verfsysteem daarvoor voldoende draagkrachtig is. De methode is afhankelijk van
ondergrond en situatie. Hieronder is aangegeven hoe de metingen zrjn uitgevoerd.

Hechtingtest op hout en metaal:
Deze zijn uitgevoerd met de dubbele kruissnede, waarvoor de SKH Publicatie 05-01 het
uitgangspunt is. ln afwijking van de publicatie wordt vezelversterkte tape gebruikt.

Hechtingstest op steenachtige vlakken:
ln binnensituaties bij normale belasting is alleen blanke tape toegepast.
ln binnensituaties bij zware belasting is de enkele kruissnede met blanke tape toegepast.
ln buitensituaties bij normale belasting is de enkele kruissnede met blanke tape toegepast.
ln buitensituaties bij zware belasting is de dubbele kruissnede met vezelversterkte tape
toegepast.

Een resultaat van Klasse 0 is goed en een resultaat van Klasse 5 is slecht.

Vochtgehalte
Het vochtgehalte van houten ondergronden is bepaald met een houtvochtmeter.
Het vochtgehalte van minerale ondergronden is bepaald met een vochtmeter voor minerale
ondergronden.

Systeemopbouw
De systeemopbouw is beoordeeld volgens de methode zoals omschreven in Sigma
lnformatieblad 1 326, Herkenning van verfsystemen.
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VERFTECHNISCH ADVIES

BUITEN

Dakgoten, daklijsten, deuren, kozijnen, overige betimmeringen, ramen

COATINGS

Materiaal

Huidig verfsysteem

Waarneming

Aangetast, venrueerd hout, onthechting
verfsysteem

diverse houtsoorten

dekkende verf

alkyd

aangetast hout
afpoederen / krijten
alg- en mosaangroei
beglazingsafdichtin g defect
gecorrodeerd bevesti gingsmateriaal
hechtingsklasse 2-3 (onthechting plaatselijk)
hechtingsklasse 4-5 (onthechting geheel)
intercoatonthechting
mechanische beschadigingen
ondeugdelij ke verflagen plaatselij k
openstaande aansluiting bij deurstijlen en hardstenen
neuten
openstaande verbindingen
scheuren
stopverfzoom ondeugdelijk
vervuild
verweerd hout
vochtpercentage kleiner of gelijk aan 18o/o
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Alg-/mosaangroei / venltreerd hout Openslaande deuren achterzijde: dekkend over
transparent systeem geschilderd

Voordeur intercoatonthechting Openstaande verbindingen hardstenen neuten /
intercoatonthechting

Gevelelement: aangetast hout Hechtingstest openslaande deuren: volledige
onthechting

- Onder een deel van het verfsysteem is nog een transparant systeem aanwezig, dat levert
hechtingsproblemen op. De transparante laag is een zwakke schakel in het dekkende
verfsysteem: er kunnen blaren ontstaan en onthechting. Wij adviseren technisch gezien om deze
lagen te verwijderen. Echter bij het onderhoud van historisch schilderwerk en
nieuwbouwschilderwerk is een wezenlijk verschil het wel of niet in stand houden van bestaande
verflagen. Bij historisch schilderwerk worden in principe zoveel mogelijk verflagen intact gelaten.
Om het'verfsysteem' niet aan te tasten, maar ook om de historie van het pand aan het
schilderwerk te kunnen blijven aflezen.
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Onderhoud van historisch schilderwerk is wezenlijk anders dan onderhoud van
nieuwbouwschilderwerk. Kennis van zaken en ervaring is vereist. Daarom is het verstandig
herstelwerkzaamheden door een erkende aannemer te laten uitvoeren. Een overzicht van
erkende aannemers staat op de website van de ERM. ls uw aannemer niet erkend, vraag dan of
deze aantoonbare kennis van de URL 4009 in huis heeft. De URL bevat veel informatie en een
compleet ovezicht van alle eisen waaraan het onderhoud van historisch schilderwerk moet
vol-doen. De URL is te downloaden van de ERM-website. Meer informatie: www.stichtingerm.nl

Toeli chting waarnemingen

- Het vochtgehalte is goed.

Voorbehandeling

- Omdat het een monument betreft adviseren wij kleurhistorisch onderzoek te doen, voordat wordt
overgegaan tot het behandelen van de ondergrond.

- Belangrijk: reinigingsmiddelen moeten vooraf getest zijn op werking en mogen de ondergrond
niet beschadigen of processen oproepen die later tot schade zouden kunnen leiden. Voor alle
reinigingstechnieken geldt dat methodieken geldt, dat ze verstandig en met kennis van zaken
toepast moeten worden.

- Het geheelgrondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel.

- Alg- en/of mosaangroei grondig veruijderen.
De achtergebleven sporen van algen bestrijden door ProGold Algvrij op het oppervlak aan te
brengen met spons, borstel of lagedruk spuit. ProGold Algvrij minimaal 18 uur laten inwerken
Grondig naspoelen met leidingwater tot alle residuen venruijderd zijn.

- Waar verflagen onderling niet goed hechten (intercoatonthechting), de loslatende toplaag
verwijderen door schrapen en daarna in drie stappen machinaal schuren: eerst met P80, dan met
P120 en tot slot met P180. Het resultaat moet een draagkrachtige ondergrond zijn.

- Het hout goed opzuiveren door middel van schuren.

- Venrueerd hout tot op het gezonde hout venrvijderen door middel van machinaal schuren.

Herstelwerkzaamheden

- Gecorrodeerd bevestigingsmateriaal vervangen door roestvast materiaal.

- Voor het herstellen van aangetast hout venrvijzen wij naar het infoblad "historísch schilderwerk"
volgens uitvoeringsrichtlijn URL 4009. Belangrijk bij historisch schilderwerk is het zoveel als
mogelijk herstellen conform de bestaande situatie. Gebruik van vulmiddelen is mogelijk, maar
vraagt om een zorgvuldige afireging.

- Houtaantastingen mogen tot max 10 cm3 worden hersteld met een epory grotere oppervlakte
dienen te worden aangescherft met hout dat afwaterend naar buiten is gedetailleerd.

- Aangetast hout, afhankelijk van de mate van aantasting, herstellen volgens renovatie systeem
OHR 001 (pastareparatie), OHR 002A of OHR 0028 (lamineren) of OHR 003A (deelvervanging).
Werkomschrijvingen aanwezig in de bijlagen.

- Openstaande houtverbindingen afdichten volgens renovatiesysteem OHR 010. Werkomschrijving
aanwezig in de bijlagen.

- Openstaande aansluitingen van deurstijlen met hardstenen neuten afdichten volgens
renovatiesysteem OHR 012. Werkomschrijving aanwezig in de bijlagen.

- Scheuren afdichten volgens renovatiesysteem OHR 011 A of OHR 011 B. Werkomschrijving
aanwezig in de bijlagen.
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- Herstellen mechanische beschadigingen (tot 20 mm diepte, OHR 020):
Verflagen rondom beschadigde delen geheelverwijderen tot blank hout.
Beschadigde delen uitfrezen zodat een gezonde ondergrond en voldoende ruimte voor het
reparatiemateriaal gecreëerd wordt. Houd rekening met de minimale laagdikte van het
reparatiemateriaal (3 mm).
Omliggend hout schuren en alle ongerechtigheden verwijderen.
Voor aanvang van de reparatie houtvochtgehalte meten. Het houtvochtgehalte van het nog
gezonde hout mag niet hoger zijn dan 18o/o.

De open gefreesde delen volledig dichtzetten met Sigma Flexidur Repair í. Luchtinsluiting moet
worden voorkomen.
Het overtollige materiaal niet geheel verwijderen. Dit dient tijdens de uitharding bol op de
reparatie te staan.
Na uitharding het geheel mechanisch glad schuren met P80 zodat storende overgangen en
onregelmatigheden tussen hout en Sigma Flexidur niet meer zichtbaar zijn.
Naschuren met P180 of fijner om een goede hechting van het verfsysteem te verkrrjgen.

- Herstellen beglazingsafdichting:
Defecte afdichtingen onder een hoek van 45 graden met een scherp mes doorsnijden, van het
glas afsteken en verwijderen.
Overige losse delen verwijderen.
Een andere methode om de kit te verwijderen is frezen. Bij deze methode moet worden
voorkomen dat het beglazingsband beschadigd.
Ter plaatse het glas zeer goed schoon en vetvrij maken.
Kaal gekomen hout tweemaal gronden met een in het systeem passende grondverf.
De groef vullen en afrruaterend afiruerken met ProGold Topseal U, zodanig dat de kit, om een
goede afdichting te verkrijgen, ook enkele millimeters op de glaslat c.q. het kozijn is aangebracht.

- Herstellenstopverfranden:
Stopverfranden afbramen.
Van liggende delen, inclusief circa 15 cm van de stijlen, de ondeugdelijke stopverf verwijderen.
ln het geval er ook gebreken zijn aan de stopverfzoom in de stijlen en/of bovendorpels, alle
stopverf venrvij deren.
Het glas en hout ontdoen van alle stopverfresten.
De open sponningen grondig reinigen en schuren. Eventueel de sponningen gronden met de
grondverf die in het verfsysteem voor het kader is voorgeschreven.
Sigma Flexidur Windowseal vol in de sponning aanbrengen met voldoende druk zodat er
optimaal contact wordt gemaakt met de ondergrond.
Hierna 'nat' afirtraterend afmessen met ProGold Finisher en een houten kitspatel.
Het oppervlak grondig nawassen met schoon water. Kitresten van glasoppervlak verwijderen.
Sigma Flexidur Windowseal kan na 2 uur overgeschilderd worden.
Wanneer Sigma Flexidur Windowseal dusdanig is verrubberd dat deze niet meer met de hand
indrukbaar is, dient het oppervlak eerst opgeruwd te worden met Scotch-Brite fijn.

Vertsysteem

- Het geheel gronden met een laag Sigma S2U Allure Primer; droge laagdikte 40 pm.

- Het geheelovergronden met een laag Sigma S2U Allure Primer; droge laagdikte 40 pm.

- Het geheel afwerken met een laag Sigma S2U Allure Gloss; droge laagdikte 40 pm.
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Dakkapellen, raamdorpelstenen (Nieuw)

Materiaal houtsoort onbekend

Alle dakkapellen worden vervangen Onder de kozijnen komen nieuwe houten
dorpels i.p.v. raamdorpelstenen

Aluminium kozijnen worden vervangen

Vertsysteem

Behandeling in de timmerfabriek

- De behandeling is onbekend. \A/rj gaan ervan uit dat een geschikt grondverfsysteem wordt
aangebracht in een totale droge laagdikte van tenminste 100 pm.

- Omdat het timmerfabrieksysteem niet afkomstig is van PPG, dient de verdraagzaamheid tussen
timmerfabrieksysteem en geadviseerde afwerking vooraf door de schilder beoordeeld te worden

Afwerking buitenzijde

- Het geheelgrondig reinigen, ontvetten en opruwen met ProGold Vlies.

- Gaatjes na de eerste grondlaag stoppen met Sigma Flexidur Windowseal.

- Beschadigde delen bijwerken met Sigma 52U Allure Primer tot de oorspronkelijke laagdikte.

- Het geheel overgronden met een laag Sigma S2U Allure Primer; droge laagdikte 40 pm.

- Het geheel afwerken met een laag Sigma S2U Allure Gloss; droge laagdikte 40 pm.

Afwerking binnenzijde

- Het geheel grondig reinigen, ontvetten en opruwen met ProGold Vlies.

- Gaatjes na de eerste grondlaag stoppen met Sigma Flexidur Windowseal.
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- Beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Nova Primer tot de oorspronkelijke laagdikte

- Het geheel overgronden met een laag Sigma S2U Nova Primer; droge laagdikte 30 pm.

- Het geheel afirerken met een laag Sigma S2U Nova Satin; droge laagdikte 35 pm.
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Gevels, gevellijst

Materiaal

Huidig verfsysteem

Waarneming

Alg-/mosaangroei

baksteen

gevelverf

mineraal

afpoederende verflaag
alg- en mosaangroei in of onder de verflaag
hechtingsklasse 0-1

hechtingsklasse 2-3 (onthechting plaatselijk)

loszittende stenen
ondeugdelijke verfl agen plaatselij k

scheuren bouwdynamisch
vervuild
vochtpercentage kleiner dan of gelijk aan 4%

Plaatselijk alg-/mosaangroei onder de verflaag Trasraam: onthechting verfsysteem

Bakstenen toog boven voordeur: vervuild /
onthechting
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Gevel plaatselijk ontzet

Kitnaden tussen kozijnposten en muur Gevellijst stucwerk

Opmerking

- Speciaal voor buitenverven heeft Sigma Coatings de Sigma Fagade Siloxan kleurenwaaier
ontwikkeld. Al deze typische buitenkleuren worden volledig opgekleurd op basis van lichtechte en
stabiele pigmenten, wat resulteert in een verbeterde kleurduurzaamheid. Kleurkeuzes buiten
deze waaier kunnen afwijken en technische beperkingen geven.

- Belangrijk: Het reinigen van monumenten kan de gevel en ornamenten flink beschadigen. Het is
dus zaak om met de juiste technieken en ervaring aan de slag te gaan. Eis daarom dat het
reinigingsbedrijf de werkzaamheden uitvoert volgens URL 20-104 en ook specifieke ervaring
heeft met monumenten. De URL bevat veel praktische informatie en een compleet overzicht van
alle eisen waar aan moet worden voldaan. De richtlijn is te downloaden van de ERM-website.
Meer informatie: www.stichtingerm.nl

- Eerst moet worden afgewogen of reinigen wenselijk en mogelijk is. Belangrijke afwegingen zijn:
het voorkomen van (gevolg-) schade, behoud van de historische waarden het herstellen van de
architectuur en de eenheid van het gevelbeeld. Ook de aard van de vervuiling, de eigenschappen
van de gevelmaterialen en de wensen vde opdrachtgever worden in de afirueging meegenomen.
De URL beschrijft de meest voorkomende typen vervuiling en ondergronden en bevat een
stappenplan voor de besluit- en planvorming

- Omdat vervuilingen van vlak tot vlak sterk kunnen variëren, moet al vooraf worden ingespeeld op
eventuele onverwachte zaken. Het uitgangspunt is steeds dat er geen schade aan ondergrond oÍ
gebouw optreedt en de kleur en structuur van het gereinigde oppervlak overeenstemmen met het
proefvlak. Alle toegepaste technieken, materialen en wijzigingen in de werkwijze worden
gedocumenteerd. Zo kan later worden achterhaald met welke producten en technieken er is
gewerkt.

Toel i chti ng waa rn em ingen

- Het vochtgehalte is goed.

!

I

)

t

I
I

{

TA20-35601 8-2 13 van 16

Ter visie 

van

t/m

26-03-2020

06-05-2020

Ontwerp-omgevingsvergunning



SIGMA
COATINGS

- Voor advies over de aanpak en herstel van de deels ontzette gevel venruijzen wij naar een
bouwkundige.

Herstelwerkzaamheden

- Loszittende stenen op vakkundige wijze herstellen.

- Naden uithalen, opzuiveren en gronden met een in het systeem passende grondverf. De naden
afdichten met ProGold Topseal U.

- Alle losse en ondeugdelijke delen van het stucwerk verwijderen. Het stucwerk herstellen met een
stuclaag volgens voorschrift van de fabrikant.

Vertsysteem

- Kale delen voorstrijken met Sigma Siloxan Fix Aqua, verdund met leidingwater (verhouding
1:1).
Bij het aanbrengen van voorstrijk- en fixeermiddelen mag na droging geen glanzende film
overblijven.

- Het geheelvoorzien van een laag Sigma Siloxan Topcoat Matt, verdund met 10% leidingwater.

- Het geheel afwerken met een laag Sigma Sibxan Topcoat Matt, verdund met 5% leidingwater.
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Sierelementen voordeur, overige metalen bouwdelen

Materiaal

Huidig verfsysteem

Waarneming

staal

alkyd

afpoederen / krijten
corrosie
hechtingsklasse 2-3 (onthechting plaatselijk)
intercoatonthechting
ondeugdelijke verfl agen plaatselijk
vervuild

Corrosie

- Bij het onderhoud van historisch schilderwerk en nieuwbouwschildenrverk is een wezenlijk
verschil het wel of niet in stand houden van bestaande verflagen. Bij historisch schilderwerk
worden in principe zoveel mogelijk verflagen intact gelaten. Om het'verfsysteem' niet aan te
tasten, maar ook om de historie van het pand aan het schilderwerk te kunnen blijven aflezen.

Voorbehandeling

- Reinigen en ontvetten.

- Verflagen die onvoldoende hechten, gebarsten, gebladderd of anderszins ondeugdelijk zijn
verurrijderen, bij voorkeur door middel van machinaal schuren.

- Waar verflagen onderling niet goed hechten (intercoatonthechting), de loslatende toplaag
verwijderen door schrapen en daarna in drie stappen machinaal schuren: eerst met P80, dan met
P120 en tot slot met P180. Het resultaat moet een draagkrachtige ondergrond zijn.

- Roest handmatig of machinaal verurijderen tot reinheidsgraad P St 3 (NEN-EN-ISO 8501-2).

- lntacte lagen opruwen door middel van schuren.

Vertsysteem

- Kaal gekomen delen bijwerken met twee lagen Sigma Multiprimer; droge laagdikte 40 pm per
laag.

- Het geheel overgronden met een laag Sigma Multiprimer; droge laagdikte 40 pm.

- Het geheel afirerken met een laag Sigma S2U Allure Gloss; droge laagdikte 40 pm.
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BINNEN

Wanden (kalkstucwerk)

Materiaal

Huidig verfsysteem

Waarneming

gipsgebonden stuclaag

onbehandeld

geen gebreken

r afstemmen op de kleur van de

COATINGS

Voorbehandeling

- Het geheel reinigen.

Vertsysteem

- Het geheel voorzien van een laag Sigma WallPrim (kleu
afwerklaag).
Niet dekkend schilderen.

- Het geheel aftverken met een laag Sigma Perfect Matt.
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