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Hoofdstuk 1   Inleiding 

1.1   Aanleiding 
In  2019  is  het  Integraal  Huisvestingsplan  2019‐2023  ondertekend.  In  deze  nota  zijn  de  doelen  ten 
aanzien van de huisvesting van onderwijs in de gemeente Krimpen aan den IJssel vastgelegd. Binnen de 
gemeente  is  een  aantal  verouderde  schoolgebouwen  en  binnensportaccommodaties  aanwezig.  De 
gemeente wenst de komende  jaren een  inhaalslag te maken om te komen tot verduurzaming van het 
maatschappelijk vastgoed. 
 
Eén van de projecten uit het  Integraal Huisvestingplan  (IHP)  is de nieuwbouw voor de basisschool de 
Groeiplaneet en sportzaal de Populier. Dit is het eerste project dat vanuit het IHP gerealiseerd wordt. Op 
24 juni 2021 zijn de stedenbouwkundige kaders voor de nieuwbouw vastgesteld door de gemeenteraad.  
De  nieuwbouw  is  echter  niet  passend  binnen  het  geldende  bestemmingsplan.  Om  de  ontwikkeling 
mogelijk te maken, is voorliggend bestemmingsplan opgesteld.  

1.2   Ligging plangebied 
Figuur  1.1  geeft  de  ligging  van  het  plangebied  weer.  Het  plangebied  wordt  aan  de  zuidoost‐  en 
zuidwestzijde  begrensd  door  de  Populierenlaan.  Aan  de  noordwestzijde  ligt  het  fietspad  aan  de 
Orchidee. De noordoostzijde wordt begrensd door een watergang waar woningen aan liggen.  
 

 
Figuur 1.1: Ligging plangebied (bron: ArcGis luchtfoto 2020) 
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1.3   Vigerend bestemmingsplan 
Het  geldende  bestemmingsplan  is  'Veeg‐bestemmingsplan  Langeland',  vastgesteld  op  20  september 
2018. In dit veegplan zijn de uitgangspunten van het oorspronkelijke plan, bestemmingsplan 'Langeland', 
overeind  gebleven.  Het  veegplan  bevat  aanpassingen  op  onderdelen,  voor  het  overige  blijft  het 
moederplan  'Langeland'  en  de  hierbij  behorende  toelichting  van  toepassing.  In  het  'Veeg‐
bestemmingsplan Langeland' is voor het plangebied een toevoeging in de regels aangebracht. Figuur 1.2 
geeft daarom de uitsnede van bestemmingsplan 'Langeland' (vastgesteld op 25 april 2013) weer. 
 
Het plangebied is bestemd als 'Maatschappelijk'. De bebouwing van de bestaande sportzaal valt binnen 
de  aangegeven  bouwvlakken.  De  sportzaal  heeft  een  maximum  bouwhoogte  van  15  meter,  het 
bijbehorend bouwwerk heeft een maximum bouwhoogte van 3 meter.  
Ter  plaatse  gelden  twee  dubbelbestemmingen  voor  archeologie.  Daarnaast  ligt  een  deel  van  het 
plangebied in de geluidzone van het transformator‐ en koppelstation van Tennet. 
 

 
Figuur 1.2: Uitsnede bestemmingsplan 'Langeland' (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

1.4   Leeswijzer 
In  hoofdstuk  2  komt  de  ruimtelijke  analyse  van  het  plangebied  aan  de  orde  en  wordt  het  initiatief 
beschreven. Vervolgens wordt de ontwikkeling in hoofdstuk 3 aan het actuele beleidskader getoetst dat 
relevant  is  voor  het  plangebied.  In  hoofdstuk  4  worden  de  relevante  omgevingsaspecten  en  de 
bijbehorende  onderzoeken  beschreven.  Een  toelichting  op  de  juridische  regeling  van  het  plan  is 
opgenomen  in  hoofdstuk  5.  Ten  slotte  gaat  hoofdstuk  6  in  op  de  economische  en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2   Planbeschrijving 

2.1   Huidige situatie 
Het  plangebied  betreft  het  terrein  van  de  sportzaal  De  Populier.  De  locatie  bevindt  zich  aan  de 
zuidoostzijde van de wijk Langeland. Na de ontwikkeling van de wijk Kortland werd vanaf 1970 gestart 
met de ontwikkeling van Langeland.  In de wijk bestaat de bebouwing grotendeels uit grondgebonden 
woningen. Daarnaast bevinden zich er drie winkelcentra en  liggen verspreid door de wijk heen diverse 
maatschappelijke voorzieningen. Sportzaal de Populier is één van deze voorzieningen. 
 

 
Figuur 2.1: Huidige situatie plangebied  
 
De locatie bestaat uit de sportzaal met aan de oostzijde een buitensportveld. Aan de westzijde bevindt 
zich een parkeerterrein. De sportzaal wordt voor gymlessen gebruikt door basisscholen Koelmanschool, 
de  Groeiplaneet  en  de  Wegwijzer.  Daarnaast  maakt  de  turn‐,  badminton‐  en  basketbalvereniging 
gebruik van deze locatie.  
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2.2   Beoogde situatie 
De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van basisschool de Groeiplaneet met sportzaal.  
Momenteel  is de Groeiplaneet gevestigd op  twee  locaties. Eerder  is  tussen de gemeente en Blick op 
onderwijs, het  schoolbestuur, een overeenkomst gesloten om de huidige  locatie van de Groeiplaneet 
aan de Berk te renoveren en uit te breiden, zodat alle leerlingen van de Groeiplaneet gehuisvest kunnen 
worden  op  één  locatie.  Later  bleek  dat  dit  financieel  niet  haalbaar  was.  Na  het  bekijken  van  alle 
scenario's  is gebleken dat nieuwbouw het meest gunstig  is en past binnen de uitgangspunten van het 
Integraal Huisvesting plan. 
 
Op  24  juni  2021  zijn  door  de  gemeenteraad  de  stedenbouwkundige  kaders  voor  de  ontwikkeling 
vastgesteld. Hieronder de belangrijkste onderdelen van het stedenbouwkundig kader. 
 
Plaatsing en oriëntatie 

 Zet  de  groenstructuur  aan  de  Populierenlaan  (noordwestzijde)  door  aan  de  voorzijde  van  de 
nieuwbouw, zodat het doorlopende groene karakter aan deze straat wordt behouden. Tevens dient 
dit  als  een  buffer  voor  het  uitzicht  van  de  bestaande  woningen  aan  de  overzijde  van  de 
Populierenlaan.  

 Maak achter de groene zone het gebouw met één of twee duidelijke entrees die goed zichtbaar zijn 
en oriënteer ze op de Populierenlaan.  

 Hou voldoende afstand vanaf het schoolplein tot de woningen aan de Populierenlaan ivm geluid.  
 Er  dient  minimaal  5  m  afstand  te  worden  gehouden  vanuit  de  bestaande  watergang  tot  de 

nieuwbouw.  
 
Massa en opbouw 

 Bouwhoogte in maximaal 2 bouwlagen (max. 9 m) in aansluiting op de hoogte van de bebouwing in 
de directe omgeving.  

 Gebruik een opbouw met verschillende herkenbare volumes aan de voorzijde om aan te sluiten bij 
de schaal van de omgeving.  

 Op  de  hoek  van  de  Populierenlaan‐Populierenlaan  kan  een  bebouwingsaccent  gemaakt  worden 
door een architectonische  verbijzondering: bijvoorbeeld door een  verbijzondering  van de entree, 
een bijzondere gevel of door kleur‐en materiaalgebuik.  

 Koppel  de  sportzaal met  de  school  als  een  volwaardig  onderdeel,  zodat het  een  samenhangend 
geheel wordt in massa en architectuur.  

 
Ontsluiting en parkeren 

 Het gemeentelijk beleid is erop gericht om autoverkeer rond scholen terug te dringen en meer in te 
zetten op veilige routes voor fietsers en voetgangers.  

 Daarbij is het uitgangspunt om het aantal parkeerplaatsen voor de school te beperken en concepten 
als een schoolzone in te zetten en de straatprofielen anders in te richten. Daarbij wordt aansluiting 
gezocht bij het School op Seef‐programma.  

 Houd het parkeren aan de voorzijde van de kavel, op de locatie van het bergbezinkbassin.  
 Lang parkeren en Kiss & Ride splitsen van elkaar. Kiss & Ride zone aanduiden met bebording in een 

tijdszone.  
 Ontsluiting vanaf Populierenlaan, ontmeng autoverkeer en  langzaam verkeer (pleinruimte) zo veel 

mogelijk op de locatie (overzichtelijk en veilig).  
 Zorg voor een duidelijke aanrijroute voor de kinderen naar de fietsenstalling van de school.  
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Figuur 2.2 geeft de stedenbouwkundige kaders weer.  
 

 
Figuur 2.2: Stedenbouwkundige uitgangspuntenkaart (bron: Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit 
Groeiplaneet, mei 2021, Rho Adviseurs) 
 
Er wordt uitgegaan van een gefaseerde ontwikkeling. Hierbij zijn twee opties. In de eerste optie wordt 
eerst  de  nieuwe  sportzaal ontwikkeld,  zodat de bestaande  sportzaal  tijdens de bouw  in  gebruik  kan 
blijven. Daarna wordt de huidige sportzaal gesloopt en ontstaat de ruimte voor de bouw van de nieuwe 
basisschool. In de tweede optie  wordt de sportzaal op de huidige locatie vernieuwd met gebruik van de 
huidige  fundering en delen van het casco. Daarbij wordt een  tijdelijke  sportzaal geplaatst binnen het 
bouwvlak van het nieuwe bestemmingsplan. 
 
De oppervlakte van de  sportzaal  is  in de  toekomstige  situatie gelijk aan de huidige  situatie, 1.200 m2 
bvo. De  oppervlakte  van  de  school wordt  circa  1.785 m2,  dit  zijn maximaal  13  klaslokalen, met  een 
kinderopvang van circa 212 m2.  
Aanvankelijk  was  in  het  stedenbouwkundig  kader  ervan  uitgegaan  dat  geluidafschermende 
voorzieningen nodig zouden zijn om het geluid van spelende kinderen naar de omgeving te beperken. 
Uit akoestisch onderzoek is echter gebleken dat deze voorzieningen niet nodig zijn als twee speellocaties 
worden gemaakt; één voor kinderen tot en met groep 2 (onderbouw) en één voor kinderen uit groepen 
3  t/m  8  (bovenbouw).  Door  de  speellocaties  op  voldoende  afstand  te  plaatsen  van  de  omliggende 
woningen  en  de  speellocatie  voor  kinderen  uit  de  bovenbouw  (die  het meeste  geluid maken)  zo  te 
situeren  dat  optimaal  gebruik  wordt  gemaakt  van  de  afschermende  werking  van  het  gebouw,  kan 
zonder geluidscherm aan de richtwaarden voor geluid worden voldaan. Dit  is beschreven  in paragraaf 
4.4. 
 
Tijdens de Europese aanbestedingsprocedure is op basis van eerste uitwerkingen van een schoolgebouw 
met  nieuwe  sportaccommodatie  gebleken  dat  de  gestelde  stedenbouwkundige  uitgangspunten  op 
enkele  punten  iets  te  beperkend  zijn  om  een  goed  ontwerp  te  kunnen  inpassen.  Met  name  de 
mogelijkheid  om  eerst  een  deel  te  bouwen  en  daarna  de  rest  te  slopen  en  te  herbouwen  en  de 
mogelijkheden voor verbijzondering in bouwmassa in combinatie met de gestelde eisen voor het intern 
programma bleken lastig in te passen binnen het bouwvlak uit het stedenbouwkundig kader.  
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Om deze reden is het bouwvlak ten opzichte van de eerder gestelde randvoorwaarden iets verruimd om 
een  architect  voldoende  mogelijkheden  te  bieden  om  een  functioneel  en  hoogwaardig  gebouw  te 
kunnen realiseren.  
Het bouwvlak is langs de watergang met een meter verruimd, aan de korte zijden met 1,5 m en aan de 
lange zijde langs de Populierenlaan met 4 m, waarbij het plein niet opschuift en op dezelfde afstand van 
de woningen aan de overzijde wordt gelegd. Daarnaast  is de mogelijkheid geopperd om de korte zijde 
langs de Populierenlaan/Fresia in te zetten als buitenruimte voor de onderbouw.  
Deze benodigde verruiming van het bouwvlak en de mogelijkheid om wat met het plein richting de korte 
zijde te schuiven zijn opgenomen in dit bestemmingsplan. Binnen deze grenzen kan een functioneel én 
toekomstbestendig  gebouw  met  bijbehorende  plein‐  en  stallingsruimte  worden  gerealiseerd.  In  dit 
verband  wordt  nog  opgemerkt  dat  de  beide  ontwerpen,  die  nog  in  beeld  zijn  bij  de  Europese 
aanbestedingsprocedure, passen binnen dit ontwerp‐bestemmingsplan, maar dat na de gunning van de 
opdracht voor de nieuwbouw van de school en sportzaal bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
door  de  gemeenteraad  wordt  beoordeeld  of  het  bouwvlak  nog  wordt  verkleind  op  basis  van  het 
winnende ontwerp.  
 
De strook grond boven het bergbezinkbassin op het zuidoostelijke deel van het plangebied zal vanwege 
de bereikbaarheid niet worden verhard.  
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Hoofdstuk 3   Beleidskader 

3.1   Rijksbeleid 
 

3.1.1   Nationale omgevingsvisie (NOVI) en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
De  Nationale  Omgevingsvisie,  kortweg  NOVI,  loopt  vooruit  op  de  inwerkingtreding  van  de 
Omgevingswet en vervangt op rijksniveau de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Uitgangspunt in de 
nieuwe aanpak is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in samenhang. 
Zo  kunnen  in  gebieden  betere,  meer  geïntegreerde  keuzes  worden  gemaakt.  Aan  de  hand  van  een 
toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie van het Rijk in beeld.  
 
In wat voor Nederland willen we graag leven in 2050 

Als alle wensen naast elkaar worden gelegd, ontstaat het volgende beeld. Het kabinet wil een land: 
1. dat gezond en klimaatbestendig  is, met schone  lucht, schoon water en een schone bodem en veel 

ruimte voor groen en water; 
2. met een uitstekend functionerende economie, die duurzaam en circulair  is. Nauw verbonden met 

onze buurlanden en de rest van de wereld, als onderdeel van de internationale gemeenschap; 
3. waar het goed wonen en werken is. Met aangename en vitale steden en dorpen, en een productief 

en aantrekkelijk platteland; 
4. met uitstekende bereikbaarheid, waar iedereen snel en gemakkelijk van A naar B komt, met zo min 

mogelijk schadelijke uitstoot en overlast; 
5. waar we voldoende ruimte hebben om te kunnen bewegen, ontspannen en tot onszelf te komen; 

zowel in de stad als daarbuiten. 
6. dat veilig is en ons beschermt tegen overstromingen en andere gevaren; 
7. waar een goede balans is tussen gebouwde omgeving en open landschap, tussen natuur en cultuur, 

tussen land en water; 
8. dat  openstaat  voor  verandering,  en waar de  kracht  van  zijn  traditie,  cultuur  en  identiteit wordt 

weerspiegeld in de inrichting van de leefomgeving. 
 
Nationale belangen 

Gemeenten,  waterschappen,  provincies  en  het  Rijk  zijn  samen  verantwoordelijk  voor  de  fysieke 
leefomgeving. Sommige belangen en opgaven overstijgen het lokale, regionale en provinciale niveau en 
vragen  om  nationale  aandacht.  Dit  zijn  de  'nationale  belangen'.  Het  Rijk  heeft  voor  alle  nationale 
belangen  een  zogenaamde  systeem‐verantwoordelijkheid.  Voor  een  aantal  belangen  is  het  Rijk  zelf 
eindverantwoordelijk. Maar voor een groot aantal nationale belangen zijn dat de medeoverheden. 
De NOVI  richt  zich  op die  ontwikkelingen waarin meerdere  nationale belangen  bij  elkaar  komen,  en 
keuzes in samenhang moeten worden gemaakt tussen die nationale belangen. 
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Barro 
Voor de doorwerking van de  rijksbelangen  in plannen van andere overheden,  is het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (Barro) opgesteld. Het Barro is op 30 december 2011 in werking getreden en 
bevat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. In 
het gebied gelden geen rechtstreeks doorwerkende belangen. 
 
Toetsing 

De realisatie van de basisschool met sportzaal heeft geen raakvlakken met het beleid op Rijksniveau.  
 

3.1.2   Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 2012, actualisering 2017) 
Zorgvuldig  ruimtegebruik  is het uitgangspunt  van de  (rijks)overheid. Om dit principe  te borgen  is de 
Ladder  voor  duurzame  verstedelijking  opgenomen  in  het  Besluit  ruimtelijke  ordening  (artikel  3.1.6). 
Hieruit  volgt  dat  alle  ruimtelijke  besluiten  die  een  nieuwe  stedelijke  ontwikkeling  mogelijk  maken, 
aandacht  moeten  besteden  aan  de  Ladder  voor  duurzame  verstedelijking.  Voor  binnenstedelijke 
projecten moet de behoefte  in de relevante regio worden beschreven. Voor stedelijke ontwikkelingen 
buiten bestaand  stedelijk  gebied moet ook worden  gemotiveerd waarom deze niet binnen bestaand 
stedelijk gebied kan worden gerealiseerd. 
 
Of  er  sprake  is  van  een  stedelijke  ontwikkeling  wordt  bepaald  door  de  aard  en  omvang  van  de 
ontwikkeling in relatie tot de omgeving.  
 
Toetsing 

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van de school mogelijk. Deze toevoeging  is nodig, omdat 
behoefte  is  aan  één  centrale  locatie  voor  de  basisschool  in  een  duurzaam  gebouw  dat 
toekomstbestendig  is.  In  dit  geval  betreft  het  een  verplaatsing  van  twee  bestaande  scholen  van 
hetzelfde  schoolbestuur.  De  bestaande  scholen  gaan  tijdelijk  fungeren  als  huisvesting  voor  andere 
scholenlocaties, die worden vernieuwd in het kader van het Integraal Huisvestingsplan. Daarna worden 
de locaties naar verwachting herontwikkeld voor woningbouwdoeleinden. 
Het plangebied betreft een binnenstedelijke locatie. Het reeds bestaande gebruik op deze locatie wordt 
geïntensiveerd. Hiermee is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik.  

3.2   Provinciaal beleid 

3.2.1   Omgevingsvisie (geconsolideerd 2020) en Omgevingsverordening 
Met het Omgevingsbeleid van Zuid‐Holland streeft de provincie naar een optimale wisselwerking tussen 
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en een goede leefomgevingskwaliteit.  
 
De provincie heeft  zes  richtinggevende ambities geformuleerd  in de  fysieke  leefomgeving. Door  in  te 
zetten op de zes ambities wordt bijgedragen aan het sterker maken van Zuid‐Holland.  
Deze ambities zijn: 
 Naar een klimaatbestendige delta; 
 Naar een nieuwe economie: the next level; 
 Naar een levendige meerkernige metropool; 
 Energievernieuwing; 
 Best bereikbare provincie; 
 Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. 
Deze ambities zijn vertaald in beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving.  
 
De provinciale regels zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening.  
 



    15  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte     054200.20210912 
  

Onderzoek en conclusie 

De  ontwikkeling  betreft  nieuwbouw  van  een  reeds  bestaande  school  met  sportzaal  in  het  stedelijk 
gebied van Krimpen aan den IJssel. Dit heeft geen raakvlakken met eisen uit het provinciaal beleid.  

3.3   Gemeentelijk beleid 

3.3.1   Structuurvisie 2003‐2020 (2004) 
De  gemeente  Krimpen  aan  den  IJssel  heeft  in  september  2004  de  structuurvisie  'Ruimte  voor 
Ontwikkeling,  een  structuurvisie  voor  Krimpen  aan  den  IJssel'  vastgesteld. Deze  structuurvisie  stuurt 
vooral  op  beheer,  ontwikkeling  en  vernieuwing  van  het  bestaande  stedelijk  gebied.  Veranderende 
maatschappelijke  omstandigheden  en  de  daarmee  samenhangende  veranderende  behoeften  van  de 
bevolking dienen hierbij als uitgangspunten voor onderhoud en aanpassing van het bestaand stedelijk 
gebied. 
 
Toetsing  

De  beoogde  ontwikkeling  past  binnen  de  kaders  van  de  gemeentelijke  structuurvisie  waarin  wordt 
ingezet  op  een  cultureel,  sportief  en  educatief  Krimpen.  In  de  structuurvisie  is  benoemd  dat  de 
vestigingskwaliteiten van bestaande school‐ en sociaal culturele voorzieningen worden heroverwogen. 
Zonodig  en  ‐mogelijk wordt,  in  combinatie met de herontwikkeling  en  vernieuwing  van het  stedelijk 
gebied, een betere oplossing gevonden. Het Integraal Huisvestigingsplan vormt deze heroverweging.  
 

3.3.2   Integraal Huisvestingsplan 2019‐2023 
In 2015 heeft de gemeenteraad de visie onderwijshuisvesting 2015 – 2019 vastgesteld. De visie was een 
aanzet  om  voor  de  eerste  keer  een  aantal  jaren  vooruit  kijken  en  om  in  samenwerking  met 
schoolbesturen  vast  te  leggen  hoe  beide  partijen  tegen  de  huisvesting  van  de  scholen  in  Krimpen 
aankijken.  
Het  Integraal Huisvestingsplan  (IHP) biedt het kader waarin 25  jaar vooruit wordt gekeken, niet enkel 
naar de schoolgebouwen, maar ook naar de binnensportaccommodaties. 
De gemeente Krimpen aan den IJssel vindt goede onderwijshuisvesting een belangrijke voorwaarde die 
de  school(besturen)  de  ruimte  geeft  om  kwalitatief  goed  onderwijs  te  kunnen  aanbieden.  Goede 
onderwijshuisvesting  is  een  investering  in  de  ontwikkeling  en  daarmee  toekomst  van  onze  jonge 
kinderen en jeugd. Tevens dragen goede schoolgebouwen bij aan de leefbaarheid en de vergroening van 
de gemeente. 
 
Momenteel  is de Groeiplaneet gehuisvest op twee  locaties. In maart 2018  is een budgetovereenkomst 
afgesloten tussen de gemeente en Blick ter renovatie van de locatie  van de Groeiplaneet aan de Berk en 
een  kleine uitbreiding,  zodat de  alle  leerlingen  van de Groeiplaneet  gehuisvest  kunnen worden op 1 
locatie.  Er heeft  een  aanbesteding plaatsgevonden  en het budget blijkt ontoereikend  te  zijn om een 
renovatie uit te voeren volgens het huidige bouwbesluit. De gemeente heeft in samenwerking met Blick 
alle mogelijke scenario’s voor de Groeiplaneet in kaart gebracht, vergeleken en gekeken naar elementen 
als financiën, duurzaamheid, de prijsontwikkelingen in de bouwmarkt en toekomstbestendigheid. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat nieuwbouw voor de Groeiplaneet het meest gunstige scenario is en ook past 
binnen  de  uitgangspunten  van  het  IHP.  Het  plan  voor  nieuwbouw  zal  verder  uitgewerkt  worden  in 
samenwerking tussen Blick en de gemeente, waarbij realisatie gepland staat in 2023.  
 
Toetsing 

Voorliggend bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van de Groeiplaneet mogelijk en is een uitwerking 
van het Integraal Huisvestingsplan.  
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Hoofdstuk 4   Sectorale aspecten 

4.1   Vormvrije m.e.r.‐beoordeling 
Toetsingskader 

De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een volwaardige 
plaats te geven  in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor 
het  milieu.  De  basis  van  de  milieueffectrapportage  wordt  gevormd  door  de  EU  Richtlijn  m.e.r.  De 
richtlijn  is  van  toepassing  op  de  milieueffectbeoordeling  van  openbare  en  particuliere  projecten  die 
aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben.  
 
De  Europese  regelgeving  is  in  de Nederlandse wetgeving  onder  andere  geïmplementeerd  in  de Wet 
milieubeheer  (verder Wm) en  in het Besluit milieueffectrapportage 1994.  In de bijlagen behorende bij 
het  Besluit  m.e.r.  zijn  de  m.e.r.‐plichtige  activiteiten  (de  C‐lijst)  en  de  m.e.r.‐beoordelingsplichtige 
activiteiten  (de  D‐lijst)  beschreven.  Voor  deze  activiteiten  zijn  in  het  Besluit  m.e.r.  drempelwaarden 
opgenomen.  Voor  de  betreffende  activiteiten  die  niet  aan  de  drempelwaarden  voldoen,  dient  het 
bevoegd gezag na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op 
de  omstandigheden  als  bedoeld  in  bijlage  III  van  de  EEG‐richtlijn  milieueffectbeoordeling.  Deze 
omstandigheden betreffen: 
 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
Onderzoek en conclusie 
In  het  Besluit  milieueffectrapportage  is  opgenomen  dat  de  'aanleg,  wijziging  of  uitbreiding  van  een 
stedelijk ontwikkelingsproject' m.e.r.‐beoordelingsplichtig  is  in gevallen waarin de activiteit betrekking 
heeft  op  een  oppervlakte  van  100  hectare  of  meer,  een  aaneengesloten  gebied  en  2.000  of  meer 
woningen omvat of  een bedrijfsvloeroppervlakte  van  200.000 m2 of meer. De beoogde ontwikkeling 
bestaat uit de realisatie van een sportzaal en een basisschool van circa 2.000 m2 bvo en blijft daarmee 
onder de drempelwaarde. 
 
In bijlage 1  is de aanmeldnotitie voor de vormvrije m.e.r.‐beoordeling opgenomen. Daaruit blijkt dat, 
gelet  op  de  kenmerken  van  het  project  (zoals  het  kleinschalige  karakter  in  vergelijking  met  de 
drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële 
effecten, geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. 

4.2   Wegverkeerslawaai en industrielawaai 
Toetsingskader 
Een onderwijsgebouw  is  in het Besluit geluidhinder gedefinieerd als ander geluidgevoelig gebouw. De 
Wet geluidhinder  schrijft voor dat de  in die Wet genoemde geluidbronnen betrokken worden bij het 
akoestisch onderzoek. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden daarnaast de relevante 
overige geluidbronnen behandeld. 
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Het plangebied  ligt  in de geluidzones van de Vijverlaan en de Populierenlaan en deels gelegen  in   de 
zone van gezoneerd  industrieterrein EZH/Tennet. Om deze reden  is een akoestisch onderzoek verricht 
ter bepaling van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai en industrielawaai. 
Het onderzoek is toegevoegd in Bijlage 9.  
 
Onderzoek 
Wegverkeerslawaai 

Uit  de  berekeningen  volgt  dat  de  geluidbelasting  ten  gevolge  van  de  Vijverlaan  36  dB  bedraagt. De 
geluidbelasting  ten gevolge van de Populierenlaan bedraagt 45 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 
dB(A) ten gevolge van wegverkeer wordt nergens overschreden. 
 
Industrielawaai 

Uit de berekeningen volgt dat de geluidbelasting  ten gevolge van het gezoneerde  industrieterrein  ten 
hoogste 48 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet overschreden. 
 
Conclusie 
Het  aspect  wegverkeerslawaai  en  industrielawaai  vormt  geen  belemmering  voor  de  beoogde 
ontwikkeling.  

4.3   Externe veiligheid 
Normstelling en beleid 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 
gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 
 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 
wordt  getroffen  door  een  ongeval,  indien  hij  zich  onafgebroken  (dat  wil  zeggen  24  uur  per  dag 
gedurende  het  hele  jaar)  en  onbeschermd  op  een  bepaalde  plaats  zou  bevinden.  Het  PR  wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een  inrichting dan wel  infrastructuur. Het GR drukt de kans 
per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 
waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR  is een oriëntatiewaarde. het bevoegd 
gezag  heeft  een  verantwoordingsplicht  als  het  GR  toeneemt  en/of  de  oriëntatiewaarde  wordt 
overschreden. 
 
Risicovolle inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag voor het externe 
veiligheidsbeleid  rondom  risicovolle  inrichtingen.  Op  basis  van  het  Bevi  geldt  voor  het  PR  een 
grenswaarde  voor  kwetsbare  objecten  en  een  richtwaarde  voor  beperkt  kwetsbare  objecten.  Beide 
liggen op  een niveau  van 10‐6 per  jaar. Bij de  vaststelling  van  een bestemmingsplan moet  aan deze 
normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 
aanzien  van  het  GR  in  het  invloedsgebied  van  de  inrichting.  De  in  het  externe  veiligheidsbeleid 
gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.  
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Besluit externe veiligheid buisleidingen 

In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR 
gelden.  Op  grond  van  het  Bevb  dient  zowel  bij  consoliderende  bestemmingsplannen  als  bij 
ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het PR en de hoogte van het GR als gevolg 
van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
 
Onderzoek 

 
Figuur 4.1 Uitsnede professionele risicokaart met het plangebied groen omkaderd 
 
Overeenkomstig de risicokaart waarin relevante risicobronnen getoond worden, zijn er in de omgeving 
van het plangebied geen  risicovolle  inrichtingen  te vinden met een externe werking  (figuur 4.1). Ook 
vindt er in de omgeving van het plangebied geen transport van gevaarlijke stoffen plaats via het spoor, 
de weg of het water.  
 
Op een afstand van circa 430 meter ten zuiden van het plangebied bevindt zich aardgasleiding W‐512‐
02.  De  grootte  van  de  buisleiding  is  6  inch  en  de  maximale  werkdruk  40  bar,  het  bijbehorende 
invloedsgebied is 70 meter. Het plangebied bevindt zich niet in het invloedsgebied. De buisleiding A‐518 
bevindt zich circa 802 meter ten noorden van het plangebied. Met een grootte van 30 inch en werkdruk 
van 66 bar  is het  invloedsgebied van de buisleiding 380 meter. Het plangebied bevindt zich niet  in het 
invloedsgebied. Het groepsrisico hoeft niet berekend of verantwoord te worden. 
 
Conclusie 
Het  plangebied  ligt  niet  binnen  het  invloedsgebied  van  een  risicovolle  inrichting  of  route  waarover 
gevaarlijke  stoffen worden vervoerd. Het aspect externe veiligheid vormt dan ook geen belemmering 
voor de beoogde ontwikkeling. 
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4.4   Bedrijven en milieuzonering 
Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 
in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 
 ter plaatse van de woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om een belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in voldoende mate mee te nemen, 
wordt  gebruik  gemaakt  van  de  VNG‐publicatie  Bedrijven  en  milieuzonering  (editie  2009).  In  deze 
publicatie  is een  lijst opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten  zijn 
gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten 
opzichte  van  milieugevoelige  functies  aangegeven  op  grond  waarvan  de  categorie‐indeling  heeft 
plaatsgevonden.  De  richtafstanden  gelden  ten  opzichte  van  het  omgevingstype  'rustige  woonwijk' 
(woningen aan de Orchidee, Chrysant en Roos) en omgevingstype 'gemengd gebied' ( woningen aan de 
Populierenlaan en de Zomereik). Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke 
dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 
 
Onderzoek  
In  de  beoogde  situatie  worden  een  basisschool  en  sportzaal  gerealiseerd.  Hiermee  wordt  een 
milieuhinderlijke functie opgericht en moet worden getoetst aan de richtafstanden zoals vermeld in de 
VNG‐brochure. De   woningen    rondom   het   plangebied   aan   de   Orchidee,   Chrysant   en   Roos   zijn  
gelegen  in  een  'rustige  woonwijk'. De woningen rondom het plangebied aan de Populierenlaan en de 
Zomereik  zijn  gelegen  in  een  'gemengd  gebied'  vanwege  de  al  bestaande  aanwezigheid  van  de 
sportaccommodaties en het feit dat de Populierenlaan een doorgaande weg is.  
 
Volgens  de  VNG‐brochure  valt  een  basisschool  in milieucategorie  2. Met  betrekking  tot  een  'rustige 
woonwijk'  en  'gemengd  gebied'  geldt  voor  geluid  een  richtafstand  van  30  meter  respectievelijk  10 
meter. Een sportzaal valt in milieucategorie 3.1. Met betrekking tot een 'rustige woonwijk' en 'gemengd 
gebied' geldt voor geluid een richtafstand van 50 meter respectievelijk 30 meter. Er wordt niet aan de 
richtafstanden voldaan. Voor de beoogde ontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 
geluidemissie in de nieuwe situatie, zie Bijlage 10. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of er kan 
worden voldaan aan een goed woon‐en  leefklimaat  in de omgeving. Daarnaast worden de berekende 
geluidsniveaus getoetst aan de in het Activiteitenbesluit opgenomen geluidsvoorschriften. 
 
Aanvankelijk is in het stedenbouwkundig kader ervan uitgegaan dat geluidafschermende voorzieningen 
nodig zouden zijn om het geluid van spelende kinderen naar de omgeving te beperken. Na het bepalen 
van  de  akoestisch  gunstigste  variant,  is  echter  gebleken  dat  deze  voorzieningen  niet  nodig  zijn. 
Uitgangspunt hierbij is dat kinderen tot en met groep 2 (onderbouw) minder geluid maken dan kinderen 
uit groep 3 t/m 8 (bovenbouw). In de akoestisch gunstigste variant: 
 Zijn er twee verschillende speellocaties: één voor kinderen uit de onderbouw en één voor kinderen 

uit de bovenbouw; 
 Wordt voldoende afstand gehouden tussen de speellocaties en omliggende woningen; 
 Is de speellocatie voor kinderen uit de bovenbouw (die het meeste geluid maken) zo gepositioneerd 

dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de afschermende werking van het gebouw. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat in de akoestisch gunstigste variant zonder geluidafschermende 
voorzieningen op alle woningen voldaan kan worden aan zowel de richtwaarde voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximaal geluidniveau. De geluidbelasting ten gevolge 
van de verkeersbewegingen van het gebruik van de Kiss&Ride strook en de parkeerplaatsen wordt 
beschouwd als indirecte hinder en voldoet aan de daarvoor geldende grenswaarde.  
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Omdat stemgeluid is uitgezonderd voor de toetsing aan de grenswaarde van het Activiteitenbesluit 
(artikel 2.18, lid 1 onder h), vormt het Activiteitenbesluit geen belemmering. 
 
Conclusie 
Er wordt niet voldaan aan de  richtafstanden. Uit het akoestisch onderzoek blijkt evenwel dat  zonder 
geluidafschermende voorzieningen wordt voldaan aan zowel de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau  als  het maximale  geluidniveau.  Als  gevolg  van  de  beoogde  ontwikkeling  worden 
geen bedrijven belemmerd en ter plaatse van het plangebied en de omliggende woningen is sprake van 
een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 

4.5   Bodemkwaliteit 
Toetsingskader 
Het wettelijk kader bij de bepaling van de mate en ernst van bodemverontreiniging wordt gevormd door 
de Wet bodembescherming (Wbb). Op grond van de mate en omvang van een verontreiniging in grond 
en/of  grondwater  wordt  bepaald  of,  conform  de  Wbb,  sprake  is  van  een  geval  van  ernstige 
bodemverontreiniging. Hierop  is de principiële noodzaak tot sanering gebaseerd.  In de Wbb wordt op 
basis van risico's voor mens en ecosystemen vervolgens onderscheid gemaakt tussen spoedeisende en 
niet  spoedeisende  sanering. Als  een  sanering  spoedeisend  is,  dient  binnen  vier  jaar  aangevangen  te 
worden  met  de  sanering.  Als  geen  sprake  is  van  een  spoedeisende  sanering,  kan  sanering  worden 
uitgesteld totdat op de locatie een herinrichting en/of bestemmingswijziging aan de orde is. 
 
Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, moet worden aangetoond dat de 
bodemkwaliteit  goed  genoeg  is  om  te  bebouwen  ten  behoeve  van  de  toegekende  bestemming 
(bodemgeschiktheids‐verklaring):  er  mag  pas  worden  gebouwd  als  de  bodem  schoon  genoeg  is 
bevonden. In het kader van de bouwplannen zal ‐ afhankelijk van de aan te vragen activiteit ‐ de bodem 
ter  plaatse  nader  worden  onderzocht.  Indien  nodig  zal  de  bodem  voorafgaand  of  tijdens  de  bouw 
geschikt  gemaakt worden  op  basis  van  de  "Nota  vergunningverlening,  toezicht  en handhaving  2018‐
2021 ". 
 
Onderzoek  
In  2021  is  een  verkennend  bodemonderzoek  uitgevoerd.  Dit  onderzoek  is  toegevoegd  in  Bijlage  4. 
Hieruit  blijkt  dat  de  kwaliteit  van  de  bodem  voldoende  is  voor  de  beoogde  nieuwbouw  van  de 
basisschool en sportzaal. Nader onderzoek is niet vereist.  
 
Conclusie 
Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  

4.6   Archeologie 
Toetsingskader 
De gemeente Krimpen aan den  IJssel onderschrijft de uitwerking van het  'Verdrag van Malta': behoud  
van het archeologisch erfgoed waar mogelijk en documentatie waar nodig. Hierbij wordt aangesloten op 
het rijksbeleid en het provinciale beleid dat naar aanleiding van het  'Verdrag van Malta'  is ontwikkeld. 
De gemeenteraad heeft op 9 februari 2012 een gemeentelijk archeologisch beleid vastgesteld, waarvan 
de archeologische verwachtingen‐ en beleidskaart een belangrijk  instrument vormt. De kaart toont de 
archeologische waarden en verwachtingen binnen het gemeentelijk grondgebied en geeft aan hoe de 
gemeente Krimpen  aan den  IJssel daarmee wenst om  te  gaan. De  archeologische  verwachtingen‐ en 
beleidskaart is vertaald in het geldende bestemmingsplan 'Langeland'. 
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Onderzoek 
Conform  het  huidige  bestemmingsplan  'Langeland'  kent  het  plangebied  een  dubbelbestemming 
'Waarde – Archeologie 4'. Voor deze dubbelbestemming geldt voor alle bodemverstorende activiteiten 
met een oppervlakte groter dan 10.000 m2 en bodemingrepen dieper dan 1 meter een archeologische 
onderzoeksplicht. 
 
Om  inzicht  te  verkrijgen  in  de  te  verwachten  archeologische  waarden  ter  plaatse,  is  archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is toegevoegd in Bijlage 11. Hieruit blijkt dat in het plangebied ter 
plaatse van de dubbelbestemming  'Waarde  ‐ Archeologie 4' een  lage verwachting heeft. Geadviseerd 
wordt om bij de voorgenomen bestemmingsplanwijziging de bestaande dubbelbestemming 
‘waarde  ‐  archeologie  4’  van  het  plangebied  af  te  halen.  In  dit  bestemmingsplan  is  de 
dubbelbestemming 'Waarde ‐ Archeologie 4' dan ook niet overgenomen. 
 
Ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde ‐ Archeologie 3a' heeft een historische weg gelegen, de 
Tiendweg.  Op  deze  plek  zal  nader  archeologisch  onderzoek  moeten  worden  uitgevoerd  om  vast  te 
stellen of er daadwerkelijk archeologische resten aanwezig zijn. Omdat de verwachting is dat resten van 
de Tiendweg vergraven zijn adviseert Econsultancy om dit onderzoek niet conform de AMZ‐cyclus uit te 
voeren (inventariserend veldonderzoek), maar om de amateurarcheologen van Stichting Archeologie in 
de  gelegenheid  te  stellen  eventuele  bouwputten  ter  plaatse  van  de  Tiendweg  te  inspecteren,  zodat 
eventueel aanwezige archeologische waarden wel gedocumenteerd kunnen worden. Deze stichting zal 
in de  gelegenheid worden  gesteld om  tijdens  graafwerkzaamheden op het betreffende   deel  van de 
locatie de bouwput te inspecteren. 
 
 
Conclusie 
Op basis van het archeologisch onderzoek wordt de dubbelbestemming  'Waarde  ‐ Archeologie 4' niet 
meer opgenomen  in dit bestemmingsplan. Het  aspect  archeologie  vormt  geen belemmering  voor de 
beoogde ontwikkeling. 

4.7   Verkeer en parkeren 
Toetsingskader 
Op  het  gebied  van  verkeer  en  vervoer  bestaat  geen  specifieke  wetgeving  die  relevant  is  voor  de 
voorgenomen activiteit. Wel dient in het kader van het ruimtelijk plan dat de activiteit mogelijk maakt, 
te worden onderbouwd dat het geheel voldoet aan een goede  ruimtelijke ordening. Dit houdt onder 
meer in dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te zijn en de eventuele verkeerstoename 
niet  leidt  tot  knelpunten  in  de  verkeersafwikkeling.  Voor  de  beoogde  ontwikkeling  wordt  de 
parkeerbehoefte  berekend  op  basis  van  Verkeer‐  en  vervoervisie  herziening  2020  van  de  gemeente 
Krimpen aan den IJssel en CROW publicatie 381. Voor het te hanteren kencijfer wordt in de beleidsregel 
aangegeven dat Krimpen aan den IJssel (met uitzondering van de schil centrum) matig stedelijk is.  
Voor  de  beoordeling  van  de  verkeersafwikkeling  en  verkeersveiligheid  wordt  getoetst  aan  de 
wegencategorisering en de daarin bepaalde grenswaarde voor de verkeersintensiteit per wegcategorie 
en expert judgement.  
 
Gemeentelijk beleid op het gebied van verkeer rond scholen 
Het gemeentelijk beleid  is erop gericht om autoverkeer  rond  scholen  terug  te dringen en meer  in  te 
zetten op veilige routes voor fietsers en voetgangers. Zowel vanuit de gemeente en het schoolbestuur 
wordt daarom sterk  ingezet op het ontmoedigen van het halen en brengen van kinderen met de auto. 
Hierdoor  wordt  de  veiligheid  rond  de  school  verbeterd,  is  er  minder  ruimte  nodig  om  de  auto  te 
faciliteren en wordt de verkeersdruk en eventuele overlast voor omwonenden beperkt.  
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Het uitgangspunt is om het aantal parkeerplaatsen voor de school te beperken en het concept van een 
schoolzone in te zetten en de straatprofielen anders in te richten. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij 
het  School  op  Seef‐programma  waarbij  ook  vanuit  de  school  aandacht  wordt  besteed  aan  het 
bevorderen van het bewustzijn van een veilige verkeersomgeving. Hierbij worden zowel de kinderen als 
de ouders betrokken.  
Hieronder  wordt  de  benodigde  parkeercapaciteit  en  verkeersintensiteit  op  basis  van  de  kencijfers 
berekend,  waarbij  vervolgens  wordt  aangegeven  op  welke  manier  het  parkeren  wordt  opgelost  en 
veilige routes worden gemaakt.  
 
Ontsluiting huidige situatie 
Gemotoriseerd verkeer 

De  locatie  van  de  basisschool  wordt  aan  de  noordwestelijke  zijde  ontsloten  via  de 
gebiedsontsluitingswegen  de  Populierenlaan  en  de  Vijverlaan.  De  Vijverlaan  is  een 
gebiedsontsluitingsweg waar een maximumsnelheid van 50km/uur geldt. Aan de zuidwestelijke en de 
noordoostelijke zijde wordt de locatie ontsloten door de wijkontsluitingsweg de Populierenlaan, waarbij 
de  Populierenlaan  aan  de  noordoostelijke  zijde  overgaat  in  de  wijkontsluitingsweg  Fresia.  Op  de 
wijkontsluitingswegen geldt een maximumsnelheid van 30km/uur.  
 
Openbaar vervoer 

Op ongeveer 300 meter  loopafstand  vanaf het plangebied  ligt  langs de Vijverlaan een halte waar de 
buslijn 98 richting Capelsebrug via Krimpen aan de IJssel halteert. Lijn 98 halteert bij deze halte tussen 
6:00 uur en 0:00 uur ieder half uur. 
 
Langzaam verkeer 

Aan weerszijden van de Populierenlaan zijn op dit moment fietsstroken aanwezig. De rijbaan tussen de 
fietsstroken is dusdanig smal dat bij gemotoriseerd verkeer in twee richtingen moet worden uitgeweken 
over de fietsstroken. De fietsers delen de weg met het gemotoriseerd verkeer. Aan beide zijden van de 
Populierenlaan  ligt  tegenover  de  sportzaal  een  voetpad.  Er  zijn  meerdere  looproutes  aanwezig  die 
uitkomen bij de sportzaal.   
 
Verkeersgeneratie‐ en afwikkeling 
Huidige situatie 

In de huidige situatie is een sportzaal aanwezig die ook binnen het plangebied (wel nieuwgebouwd) zal 
blijven. In tabel 1 wordt de huidige verkeersgeneratie bepaald. De sportzaal genereert 159 mvt/etmaal.   
 
 
Tabel 1. Verkeersgeneratie huidige situatie (CROW 381, matig stedelijk, rest bebouwde kom, gemiddeld) 
Kencijfer  Aantal  Kencijfer  Aantal 
      Verkeer 
Sportzaal  1220 m2  13 mvt per 100m2 bvo  159 mvt 
 
Toekomstige situatie 

In  de  beoogde  situatie  wordt  naast  de  bestaande  sportzaal  een  basisschool  en  een  kinderopvang 
toegevoegd.  Door  de  toevoeging  zal  de  verkeersgeneratie  en  parkeerbehoefte  toenemen.  Om  een 
inschatting  te  kunnen maken  van de  toename  van het  aantal motorvoertuigen door de  toekomstige 
ontwikkeling  wordt  allereerst  een  inschatting  gegeven  van  de  huidige  verkeersgeneratie.  Voor 
basisonderwijs  is geen kencijfer voor verkeersgeneratie bekend en wordt uitgegaan van 25  leerlingen 
per  lokaal. Er kan uitgegaan worden dat bij een bezetting van 25  leerlingen per klas er 13  leslokalen 
aanwezig zijn. Niet elke  leerling zal met de auto worden gebracht/gehaald aangezien de school aan de 
rand van de woonwijk  ligt en goed te bereiken  is per  fiets en te voet.  Ingeschat wordt dat worst‐case 
60% van de leerlingen met de auto wordt gebracht. Voor personeel wordt uitgegaan van 1 personeelslid 
per leslokaal en 100% autogebruik.  
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Daarnaast komt er een kinderopvang van 212 m2 bij en hiervoor is wel een kencijfer bekend. In tabel 2 
wordt  de  toekomstige  verkeersgeneratie  bepaald,  waarbij  ingeschat  wordt  dat  de  school  en 
kinderdagverblijf samen 1.036 mvt/etmaal genereren.  
 
Tabel 2. Verkeersgeneratie toekomstige situatie 
Kencijfer  Aantal  Kencijfer  Aantal 
      Verkeer 
Sportzaal  1220 m2  13 per 100m2 bvo  159 mvt 

Kinderopvang 
212 m2 bvo  33,15 (/100m2 bvo)  71 mvt 

Basisschool 
13 leslokalen  (25 * 4 * 0,6) + (13*2)   806 mvt 

Totaal      1.036 mvt 
 
De verkeerstoename ten opzichte van de huidige situatie betreft 1.036‐159= 877mvt/etmaal.   
 
Verkeersafwikkeling 

Bij beide ontwerpen die nog in beeld zijn bij de Europese aanbestedingsprocedure zal het verkeer zich 
evenredig afwikkelen via de Populierenlaan en Fresia.  In beide ontwerpen  is een zoen‐ en  zoefstrook 
(kiss&ride) aanwezig aan de zijkant van de school tussen Populierenlaan en Vijverlaan. Langer parkeren 
en  Zoen  en  Zoef  worden  bewust  van  elkaar  gesplitst.  Deze  Zoen‐  en  Zoefzone  zal  daarnaast  met 
bebording worden aangeduid met een  tijdszone. Buiten de aangegeven  schooltijden kan deze  ruimte 
door omwonenden worden gebruikt als parkeerplaats.  
Naar  verwachting  zal  op  basis  van  expert  judgement  de  verdeling  van  het  verkeer  als  volgt  gaan 
plaatsvinden: ongeveer 25% (220 mvt/etmaal) in de richting van de Vijverlaan, 25% (220 mvt/etmaal) in 
de richting van de Populierenlaan en 50% (437 mvt/etmaal) richting de Fresia. Gezien de capaciteit van 
de wegen en geringe toename aan verkeer hierop zal dit niet  leiden tot knelpunten. In figuur 4.2  is de 
verdeling van het verkeer weergegeven. 
 

 
Figuur 4.2: Verdeling verkeer 
 
Verkeersveiligheid 
In de huidige situatie zijn er veilige oversteekplaatsen voor de  fiets aanwezig. Daarnaast wordt  in het 
stedenbouwkundig plan  aangegeven dat mogelijkheden worden  verkend  voor het  verbeteren  van de 
verkeersveiligheid van het kruispunt op de Populierenlaan.  
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Tevens wordt de Populierenlaan  rondom de school aangegeven als een schoolzone. Deze zone wordt 
bewust anders ingericht en vormgegeven om de attentiewaarde voor weggebruikers sterk te verhogen. 
Hierbij  wordt  de  maximumsnelheid  aan  de  noordwestelijke  zijde  van  de  Populierenlaan  vanaf  de 
fietsersoversteek verlaagd naar 30 km/uur. In de schoolzone zullen extra veilige oversteekvoorzieningen 
voor  de  voetgangers  worden  aangelegd  richting  de  school.  In  een  schoolzone  draagt  een  veilige 
oversteekvoorziening  met  hoge  attentiewaarde  namelijk  bij  aan  de  verkeersveiligheid.  Bij  de 
daadwerkelijke  inrichting  wordt    dit  concept  nader  uitgewerkt  met  vertegenwoordigers  van  Veilig 
Verkeer  Nederland  en  in  het  kader  van  een  participatieprocedure  met  bewoners  en  andere 
belanghebbenden besproken. 
 
Parkeren  
Parkeerbehoefte 

De  parkeerbehoefte  van  de  voorgenomen  ontwikkeling  wordt  berekend  aan  de  hand  van  CROW 
kencijfers (publicatie 381). In de toekomstige situatie is een sportzaal, een school en een kinderopvang 
beoogd.  Voor  de  parkeerbehoefte  worden  dezelfde  uitgangspunten  als  voor  de  verkeersgeneratie 
gehanteerd. Tabel 3 geeft de toekomstige parkeerbehoefte van de projectlocatie weer. 
 
Tabel 3. Parkeerbehoefte personenauto's 
Kencijfer  Aantal  Parkeernorm  Aantal 

 
    Parkeerplaatsen 

Sportzaal 
1.220 m2 bvo  2,75 per 100 m2 

bvo 
34 pp 

Kinderopvang (kinderdagverblijf) 
212 m2 bvo  1,4 per m2 bvo  3 pp 

Basisschool (exclusief kiss +ride) 
13 leslokalen  0,75 per leslokaal  10 pp 

Totaal      47 pp 
 
De  berekende  parkeerbehoefte  bedraagt  afgerond  47  parkeerplaatsen.  De  parkeerplaatsen  voor 
bezoekers van de  sportzaal en de  school  zullen niet allemaal op hetzelfde moment worden gebruikt. 
Daarom  is er dubbelgebruik mogelijk. Aan de hand van de aanwezigheidspercentages zoals gegeven  in 
CROW publicatie 381 is in tabel 4 de parkeerbehoefte op het maatgevende moment berekend.  
 
Tabel 4. Dubbelgebruik 
  Werkdag        Koop  Zaterdag    Zondag 
Functie  ochtend  middag  avond  nacht  avond  middag  avond  middag 
Dagonderwijs  100%  100%  0%  0%  0%  0%  0%  0% 
Sport binnen  50%  50%  100%  0%  100%  100%  100%  75% 
                 
Parkeerbehoefte per dagdeel               
Dagonderwijs  13  13  0  0  0  0  0  0 
Sport binnen  17  17  34  0  34  34  34  25,5 
  30  30  34  0  34  34  34  26 
 
Op  het  maatgevend  moment  (werkdagavond,  koopavond,  zaterdag  middag  en  avond)  bedraagt  de 
parkeerbehoefte 34 parkeerplaatsen na toepassen van de aanwezigheidspercentages. 
 
Parkeeraanbod 

In het plangebied is er bewust gekozen om minder parkeerplaatsen aan te leggen om zo het autogebruik 
te ontmoedigen. Dit leidt tot een parkeeraanbod van 24 parkeerplaatsen.  
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Parkeerplaatsen zijn, afhankelijk van het gekozen ontwerp, voorzien ten zuidoosten of noordwesten van 
het  gebouw  .  Er  is  voldoende  restcapaciteit  op  het  huidige  parkeerterrein  langs  de  Zomereik  om 
eventuele extra parkeerdruk op sommige piekmomenten op te vangen. Om te voorkomen dat mensen 
die hun kinderen met de auto afzetten of ophalen zorgen voor een opstopping  in de straat, wordt de 
Zoen‐ & Zoefzone aangelegd langs de Populierenlaan (met tijdsaanduiding). Parkeermogelijkheden voor 
bewoners in de omgeving van de locatie worden gehandhaafd. 
 
Conclusie 
De  ontsluiting  van  de  planontwikkeling  is  goed.  Er  is  sprake  van  een  verkeerstoename  van  877 
mvt/etmaal, maar de Populierenlaan en omliggende wegen bieden ruim voldoende capaciteit om dit te 
kunnen verwerken. Dit zal dan ook niet leiden tot knelpunten op het omliggende wegennet. Binnen het 
plan wordt  ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid van  fietsers en voetgangers  in de nog 
aan te leggen schoolzone. 
In de inrichting van het plangebied is er bewust gekozen om minder parkeerplaatsen aan te leggen om 
het  autogebruik  te ontmoedigen. Aangezien er  in de omgeving  (onder andere  aan de  Zomereik) een 
overschot van parkeerplaatsen aanwezig is om de resterende parkeerbehoefte op te vangen, zal dit niet 
tot  knelpunten  leiden.  De  verwachting  is  dat  de  verschillende  maatregelen  (zowel  in  het  openbaar 
gebied ruimte als via het School op Seef‐concept) leiden tot de beoogde gedragsverandering. Het aantal 
benodigde  parkeerplaatsen  en  het  aantal  verkeersbewegingen  zal  zich  daardoor  in  de  praktijk  op 
termijn positief kunnen ontwikkelen.  
  
Het aspect verkeer en parkeren staat de ontwikkeling daarmee niet in de weg. 

4.8   Ecologie 
Toetsingskader 
Met  de  Wet  natuurbescherming  (Wnb)  zijn  alle  bepalingen  met  betrekking  tot  de  bescherming  van 
natuurgebieden en dier‐ en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse 
Europeesrechtelijke  regelgeving,  zoals  de  Vogelrichtlijn  en  de  Habitatrichtlijn  in  de  Nederlandse 
wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 

Bescherming  van  natuurgebieden  wordt  gewaarborgd  door  de  Wet  natuurbescherming  en  de  Wet 
Ruimtelijke  Ordening  (Wro).  Natura  2000‐gebieden  worden  beschermd  door  de  Wnb  en  het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt beschermd door de Wro. 
 
Natura‐2000 gebieden 
De  Minister  van  Economische  Zaken  (EZ)  wijst  gebieden  aan  die  deel  uitmaken  van  het  Europese 
netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen 
voor  de  leefgebieden  van  vogelsoorten  (Vogelrichtlijn)  en  de  instandhoudingsdoelstellingen  voor  de 
natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 
 
Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of  in  combinatie met andere plannen of projecten  significante 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000‐gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden  indien uit een 
passende  beoordeling    of  voortoets  de  zekerheid  is  verkregen  dat  het  plan,  onderscheidenlijk  het 
project  de  natuurlijke  kenmerken  van  het  gebied  niet  zal  aantasten.  Indien  deze  zekerheid  niet  is 
verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 
 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen; 
 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en 
 de  nodige  compenserende  maatregelen  worden  getroffen  om  te  waarborgen  dat  de  algehele 

samenhang van het Natura 2000‐netwerk bewaard blijft. 
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De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden 
plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de  ingreep 
op soorten en habitats. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Gebieden  die  deel  uitmaken  van  het  Natuurnetwerk  Nederland  (NNN)  worden  aangewezen  in  de 
provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen 
deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.  
 
Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:  
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;  
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;  
 overige soorten.  
 
De  Wnb  bevat  onder  andere  verbodsbepalingen  ten  aanzien  van  het  opzettelijk  vernielen  of 
beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
Gedeputeerde  Staten  (hierna:  GS)  kunnen  hiervan  ontheffing  verlenen  en  bij  verordening  kunnen 
Provinciale Staten  (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden om ontheffing of vrijstelling  te kunnen verlenen  zijn opgenomen  in de Wnb en vloeien 
direct  voort  uit  de  Vogelrichtlijn.  Verder  is  het  verboden  in  het  wild  levende  dieren  van  soorten, 
genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I 
bij het Verdrag van Bonn,  in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te 
verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van 
dit  verbod.  De  gronden  voor  verlening  van  ontheffing  of  vrijstelling  zijn  opgenomen  in  de  Wnb  en 
vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn.  
 
Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de 
bijlage  onder  de  onderdelen  A  en  B  bij  de  Wnb.  De  provincie  kan  ontheffing  verlenen  van  deze 
verboden.  Verder  kan  bij  provinciale  verordening  vrijstelling  worden  verleend  van  de  verboden.  De 
noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van 
de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden.  
 
Bij  de  voorbereiding  van  de  ruimtelijke  onderbouwing  moet  worden  onderzocht  of  de  Wet 
natuurbescherming  de  uitvoering  van  het  plan  niet  in  de  weg  staat.  Dit  is  het  geval  wanneer  de 
uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning of 
ontheffing ingevolge de wet zal kunnen worden verkregen.  
 
Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid‐Holland 
In de provincie Zuid‐Holland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de 
bodem  brengen  van  meststoffen.  In  het  kader  van  de  ruimtelijke  inrichting  of  ontwikkeling  van 
gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het  ingerichte of ontwikkelde gebied, 
bestendig  beheer  of  onderhoud  in  de  landbouw  of  bosbouw,  bestendig  beheer  of  onderhoud  aan 
vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen 
of bermen, of natuurbeheer, of bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 
een bepaald gebied worden vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage 6 bij 
de  verordening.  Het  betreft  aardmuis,  bastaardkikker,  bosmuis,  bruine  kikker,  bunzing,  dwergmuis, 
dwergspitsmuis,  egel,  gewone  bosspitsmuis,  gewone  pad,  haas,  hermelijn,  huisspitsmuis,  kleine 
watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat. 
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Onderzoek 
Gebiedsbescherming en soortenbescherming 

Het plangebied  is geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde  status,  zoals 
Natura  2000.  Het  dichtstbijzijnde  stikstofgevoelige  Natura  2000‐gebied  Biesbosch  ligt  op  circa  15,3 
kilometer. Het plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland/Natuurnetwerk 
Zuid‐Holland. Het dichtstbijzijnde onderdeel  van het NNN bevindt  zich op  een  afstand  van  circa 955 
meter (figuur 4.3). 
 

 
Figuur 4.3 Ligging plangebied (rode cirkel) t.o.v. beschermde natuurgebieden  
(bron: Provincie Zuid‐Holland) 
 
Voor de berekening van stikstofdepositie op stikstofgevoelige gebieden wordt onderscheid gemaakt  in 
de  gebruiksfase  en de  realisatiefase.   De Wet  stikstofreductie  en natuurverbetering  (Wsn)  regelt een 
vrijstelling  van  de  vergunningplicht  in  artikel  2.7  lid  2  Wnb  voor  de  realisatiefase  van 
bouwwerkzaamheden. Deze vrijstelling geldt alleen voor de effecten als gevolg van stikstofdepositie en 
niet voor eventuele andere effecten als gevolg van het project op Natura‐2000 gebieden. De vrijstelling 
is verder uitgewerkt in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn). De Wsn en Bsn zijn op 1 
juli  2021  in  werking  getreden.  Een  berekening  voor  de  realisatiefase  is  derhalve  niet  nodig.  Deze 
vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase. Voor de gebruiksfase  is een AERIUS‐berekening uitgevoerd 
om negatieve  effecten op Natura 2000 uit  te  sluiten.  Zie bijlage 7  voor de memo, bijlage 8  voor de 
berekening  van  de  gebruiksfase. Uit  de  berekening  blijkt  dat  geen  sprake  is  van  rekenresultaten  die 
hoger zijn dan 0,00 mol N/ha/jr voor de gebruiksfase van de ontwikkeling. De beoogde ontwikkeling  is 
dan ook uitvoerbaar in het kader van de Wet natuurbescherming. 
 
Soortenbescherming 

Om te bepalen of met de ontwikkeling de Wet natuurbescherming wordt overtreden,  is een quickscan 
ecologie uitgevoerd. Deze quickscan  is toegevoegd  in Bijlage 2. Hieruit blijkt dat nader onderzoek naar 
huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen vereist is. Het onderzoek naar gierzwaluwen en vleermuizen 
is in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 uitgevoerd. Dit onderzoek is toegevoegd in Bijlage 3. 
Uit  het  onderzoek  blijkt  dat  binnen  het  plangebied  twee  zomerverblijfplaatsen  van  de  gewone 
dwergvleermuis aanwezig zijn.  
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Ook is een essentiële vliegroute van de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger langs het plangebied 
aanwezig.  Een  onderzoek  naar  de  huismus  zal  in  de  periode  april  ‐  juni  2022  plaatsvinden.  Uit  dit 
onderzoek zal blijken of een ontheffing nodig is.  Voor de beoogde ontwikkeling zal in ieder geval voor 
vleermuizen en eventueel voor de huismus ontheffing aangevraagd worden. Onderdeel van de aanvraag 
is  een  ecologische  toetsing  en  het  opstellen  van  een  ecologisch  werkprotocol.  Hierin  worden  de 
mitigerende  maatregelen  uit  het  onderzoek  verder  uitgewerkt.  Hiermee  wordt  geborgd  dat  de 
ontwikkeling geen afbreuk doet aan de staat van instandhouding van de soort. 
 
Conclusie 
Voor  vleermuizen,  en  indien  nodig  voor  de  huismus,  wordt  ontheffing  aangevraagd.  Met  de  in  de 
ecologische  onderzoeken  genoemde  maatregelen  vormt  het  aspect  soortenbescherming  geen 
belemmering voor de beoogde ontwikkeling. Het aspect gebiedsbescherming vormt geen belemmering 
voor de beoogde ontwikkeling. 

4.9   Luchtkwaliteit 
Toetsingskader 
In  het  kader  van  een  goede  ruimtelijke  ordening  wordt  bij  het  opstellen  van  een  ruimtelijk 
onderbouwing uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden 
met de luchtkwaliteit. 
 
Het  toetsingskader  voor  luchtkwaliteit  wordt  gevormd  door  hoofdstuk  5,  titel  5.2  van  de  Wet 
milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer  (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijnstof 
(jaar‐  en  daggemiddelde)  van  belang.  De  grenswaarden  van  de  laatstgenoemde  stoffen  zijn  in 
onderstaande tabel weergegeven.  
 
Tabel 4.5 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet milieubeheer 
 
Stof  Toetsing van  Grenswaarde 
stikstofdioxide (NO2)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 
fijnstof (PM10)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 
  24‐uurgemiddelde concentratie  max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³ 

fijnstof (PM2,5)  jaargemiddelde concentratie  25 µg /m³ 
 
Op  grond  van  artikel 5.16  van  de Wm  kunnen  bestuursorganen  bevoegdheden  die  gevolgen  kunnen 
hebben voor de  luchtkwaliteit onder andere uitoefenen  indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 
leiden  tot  een  overschrijding  van  de  grenswaarden  of  de  bevoegdheden/ontwikkelingen  niet  in 
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
 
Besluit niet in betekenende mate 

In dit Besluit niet  in betekenende mate  is bepaald  in welke gevallen een project vanwege de gevolgen 
voor de  luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft  te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 
onderscheiden: 
 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 
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 een  project  valt  in  een  categorie  die  is  vrijgesteld  aan  toetsing  aan  de  grenswaarden;  deze 
categorieën  betreffen  onder  andere  woningbouw  met  niet  meer  dan  1.500  woningen  bij  één 
ontsluitingsweg  en  3.000  woningen  bij  twee  ontsluitingswegen,  kantoorlocaties  met  een  bruto 
vloeroppervlak  van  niet  meer  dan  100.000  m2  bij  één  ontsluitingsweg  en  200.000  m2  bij  twee 
ontsluitingswegen. 

In  het  kader  van  een  goede  ruimtelijke  ordening  wordt  bij  het  opstellen  van  een  ruimtelijk 
onderbouwing uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden 
met de luchtkwaliteit. 
 
Onderzoek 
Ten  gevolge  van  de  nieuwe  functies  zal  de  verkeersgeneratie  1.036  motorvoertuigen  per  etmaal 
bedragen. De ontwikkeling valt daarmee binnen de categorie 'Niet in betekenende Mate' zoals bedoeld 
in het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen). Het plan draagt daarmee niet in 
betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit. Nader onderzoek is daarom niet noodzakelijk.  
 

 
Figuur 4.4 Uitsnede NIBM‐tool 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied  gegeven.  Dit  is  gedaan  aan  de  hand  van  de  NSL‐monitoringstool  2020  (http://www.nsl‐
monitoring.nl/viewer/)  die  bij  het  Nationaal  Samenwerkingsprogramma  Luchtkwaliteit  hoort.  De 
dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Populierenlaan direct ten westen van het plangebied. Uit 
de NSL‐monitoringstool blijkt dat  in 2020 de  jaargemiddelde  concentraties  stikstofdioxide en  fijn  stof 
langs  deze  weg  ruimschoots  onder  de  grenswaarden  lagen.  De  concentraties  luchtverontreinigende 
stoffen bedroegen in 2020: 20,1 µg/m³ voor NO2, 18,2 µg/m³ voor PM10 en 11,2 µg/m³ voor PM2,5. Het 
aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedroeg 6,4 dagen. Hierdoor 
is er ter plaatste van het plangebied sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat.  
 
Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied. Ter 
plaatse van het plangebied is er sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 
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4.10   Water 
Inleiding 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie dient de uitvoerbaarheid van 
een ruimtelijk plan te worden aangetoond en dient in het plan te worden onderbouwd dat er sprake is 
van een goede ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk zijn de sectorale aspecten beschreven die voor dit 
plan relevant zijn. De resultaten en conclusies van eventuele onderzoeken zijn per aspect opgenomen in 
de betreffende paragraaf. 
 
Waterbeheer en watertoets 
Het  plangebied  ligt  binnen  het  beheersgebied  van  het  Hoogheemraadschap  van  Schieland  en  de 
Krimpenerwaard,  verantwoordelijk  voor  het  waterkwantiteits‐  en  waterkwaliteitsbeheer.  Bij  het  tot 
stand komen van deze  ruimtelijke onderbouwing  is overleg gevoerd met de waterbeheerder over de 
voorgestane ontwikkeling. 
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op  verschillende  bestuursniveaus  zijn  de  afgelopen  jaren  beleidsnota's  verschenen  aangaande  de 
waterhuishouding,  allen  met  als  doel  een  duurzaam  waterbeheer  (kwalitatief  en  kwantitatief).  Deze 
paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 
waterschap nader wordt behandeld. 
 
Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NW) 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
 Waterwet 
Provinciaal: 
 Provinciaal Waterplan 
 
Hoogheemraadschapsbeleid 
Het  beleid  van  het  Hoogheemraadschap  van  Schieland  en  de  Krimpenerwaard  (verder  HHSK)  is 
vastgelegd in het waterbeheerplan 2016‐2021 'Met mensen en water', Keur van het HHSK, peilbesluiten 
en  de  leggers.  Het  waterbeheerplan  bevat  de  hoofdlijnen  van  het  beleid  voor  de  taken  van  het 
waterschap met  betrekking  tot  de waterveiligheid,  het oppervlaktewater‐  en  grondwaterbeheer, het 
beheer van afvalwaterketen en emissies, en het wegenbeheer  in de Krimpenerwaard. Met het nieuwe 
Waterbeheerplan staat het HHSK voor een doelmatig en duurzaam waterbeheer,  in directe verbinding 
met de omgeving. Per 1 januari 2016 is de geactualiseerde Keur in werking getreden. De Keur geeft met 
verboden aan welke activiteiten in de buurt van water en waterkeringen niet zijn toegestaan. Daarnaast 
geeft de Keur met geboden aan welke onderhoudsverplichtingen eigenaren en gebruikers van wateren 
en waterkeringen hebben. 
 
Huidige situatie 
Het plangebied bestaat momenteel uit een sportzaal en is voor circa de helft verhard.  
  
Bodem en grondwater 

Het plangebied maakt geen deel uit van een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied. 
Vanwege  de  ligging  in  de  bebouwde  kom  is  het  plangebied  niet  gekarteerd  op  de  Bodemkaart  van 
Nederland.  Ten  noorden  van  het  plangebied  bestaat  de  grond  uit  klei  op  veen.  Met  betrekking  tot 
grondwater  is  ten  noorden  van  het  plangebied  sprake  van  grondwatertrap  II.  Dit  betekent  dat  de 
hoogste  gemiddelde  grondwaterstand  (GHG)  op  40  centimeter  onder  maaiveld  ligt.  De  gemiddelde 
laagste grondwaterstand (GLG) schommelt tussen de 50 en 80 centimeter onder maaiveld. Het maaiveld 
ligt op circa 1,5 meter ‐NAP. 
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Waterkwantiteit 

In het plangebied bevinden zich geen watergangen. Ten oosten bevindt zich een hoofdwatergang.  
 

 
Figuur 4.5 Uitsnede Legger Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard 
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 

De  hoofdwatergang  naast  het  plangebied  is  een  aangewezen  KRW‐waterlichaam.  Er  bevinden  zich 
binnen  of  in  de  nabijheid  van  het  plangebied  ook  geen  natte  ecologische  verbindingszones  zoals 
opgenomen in het (provinciale) Natuurnetwerk Nederland . 
 
Veiligheid en waterkeringen 

Het plangebied bevindt zich niet in de kernzone van een waterkering. 
 
Afvalwaterketen en riolering 

De bestaande bebouwing is aangesloten op het gemeentelijk gemengd rioolstelsel. 
 
Toekomstige situatie 
Het plan is om een nieuwe sportzaal en basisschool te realiseren. 
 
Waterkwantiteit 

Op dit moment is het plangebied voor circa de helft verhard. Het Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard stelt als eis dat 5% van de toename in verharding gecompenseerd dient te worden 
mits deze toename meer dan 500 m2 bedraagt.  In de toekomstige situatie  is sprake van een toename 
van 1.380 m2. De bestaande verharding bedraagt 1.600 m2 die bestaat uit de sportzaal (1.220 m2) en de 
parkeerplaats (380 m2). In de toekomstige situatie bedraagt de verharding 2.980 m2. Dit bestaat uit het 
bouwvlak  van de  school  (1.800 m2), het plein  (600 m2  verharding)  en het parkeren  (580 m2). Echter 
compenserende  maatregelen  zijn  niet  nodig,  omdat  de  gemeente  Krimpen  aan  den  IJssel  en  het 
Hoogheemraadschap  Schieland  en  Krimpenerwaard  in  het  kader  van  de  'waterbank'  hebben 
geconstateerd dat de gemeente over voldoende oppervlaktewater beschikt.  
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Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, niet‐
uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. 
 
Veiligheid en waterkeringen 

De  in  dit  bestemmingsplan  mogelijk  gemaakte  ontwikkeling  heeft  geen  negatieve  invloed  op  de 
waterveiligheid in de omgeving. 
 
Afvalwaterketen en riolering 

Conform  de  Leidraad  Riolering  en  vigerend  waterschapsbeleid  is  het  voor  nieuwbouw  gewenst  een 
gescheiden  rioleringsstelsel  aan  te  leggen  zodat  schoon  hemelwater  niet  bij  een 
rioolzuiveringsinstallatie  terecht  komt. Afvalwater wordt  aangesloten op de bestaande  gemeentelijke 
riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
 hemelwater vasthouden voor benutting, 
 (in‐) filtratie van afstromend hemelwater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI. 

 
Waterbeheer 

Voor  aanpassingen  aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap  vergunning  te worden 
aangevraagd op grond van de Keur. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen, 
het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het oppervlaktewater. In de Keur is 
ook  geregeld  dat  een  beschermingszone  voor  watergangen  in  acht  genomen  dient  te  worden.  Dit 
betekent  dat  binnen  de  beschermingszone  van  5 meter  niet  zonder  vergunning  van  het waterschap 
gebouwd,  geplant  of  opgeslagen mag worden. De  genoemde  bepaling  beoogt  te  voorkomen  dat  de 
stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan‐ of afvoer en/of berging van water 
wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Voor de onderhavige ontwikkeling is dan ook 
een ontheffing noodzakelijk. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit de Keur. Het onderhoud en 
de  toestand  van  de  (hoofd)watergangen  worden  tijdens  de  jaarlijkse  schouw  gecontroleerd  en 
gehandhaafd. 
 
Conclusie 
De in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen zijn onderzocht voor het plangebied. Met 
de  beoogde  ontwikkeling  zal  de  verharding  toenemen.  Echter  compenserende maatregelen  zijn  niet 
nodig,  omdat  de  gemeente  Krimpen  aan  den  IJssel  en  het  Hoogheemraadschap  Schieland  en 
Krimpenerwaard  in  het  kader  van  de  'waterbank'  hebben  geconstateerd  dat  de  gemeente  over 
voldoende oppervlaktewater beschikt. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een hoofdwatergang. 
Voor  werkzaamheden  in  de  beschermingszones  dient  een  watervergunning  aangevraagd  te  worden. 
Hierdoor kunnen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige  systeem  ter plaatse uitgesloten 
worden. 
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4.11   Kabels en leidingen 
Toetsingskader 
Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens 
dient  rond  dergelijke  leidingen  rekening  te  worden  gehouden  met  zones  waarbinnen  mogelijke 
beperkingen  gelden.  Planologisch  relevante  leidingen  zijn  leidingen waarin  de navolgende  producten 
worden vervoerd: 
 
 gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen; 
 aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18 inch; 
 defensiebrandstoffen; 
 warmte en afvalwater, ruwwater of halffabrikaat voor de drink‐ en  industriewatervoorziening met 

een diameter groter of gelijk aan 18 inch. 
 
Onderzoek en conclusie 
In en rondom het plangebied liggen geen planologisch relevante leidingen. 
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Hoofdstuk 5   Juridische regeling 

Voor dit bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de regeling zoals die binnen de bestemming 
Maatschappelijk geldt in het bestemmingsplan 'Langeland'. Hierbij is de regeling uit het 
bestemmingsplan 'Langeland' ‐ voor zover van toepassing ‐ integraal overgenomen en zijn een aantal 
bepalingen uit het veeg‐bestemmingsplan Langeland toegevoegd.  
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Hoofdstuk 6   Uitvoerbaarheid 

6.1   Economische uitvoerbaarheid 
De Wet  ruimtelijke ordening  stelt verplicht dat de gemeenteraad  tegelijk met de vaststelling van een 
bestemmingsplan  een  exploitatieplan  vaststelt  voor  kostenverhaal  in  het  geval het bestemmingsplan 
nieuwe, bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangewezen bouwplannen mogelijk maakt. Hierbij 
gaat  het  bijvoorbeeld  om  de  bouw  van  één  of  meer  woningen,  de  bouw  van  één  of  meer  andere 
hoofdgebouwen of de uitbreiding of verbouwing van gebouwen. In de wet is aangegeven welke kosten 
verhaald kunnen worden. Het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig indien het kostenverhaal 
anderszins verzekerd is, bijvoorbeeld door gronduitgifte of een anterieure overeenkomst.  
De voor de nieuwbouw benodigde kredieten zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.  

6.2   Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 
Het bestemmingsplan  is  in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit  ruimtelijke ordening 
(Bro)  toegezonden  aan  de  verschillende  overlegpartners.  Reacties  zijn  ontvangen  van  het 
Hoogheemraadschap  van  Schieland  en  de  Krimpenerwaard,  Veiligheidsregio  Rotterdam‐Rijnmond, 
DCMR Milieudienst Rijnmond, Tennet, Gasunie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij geven 
aan  geen  bezwaar  te  hebben  tegen  het  plan.  Wel  is  naar  aanleiding  van  de  reactie  van  het 
Hoogheemraadschap de dubbelbestemming 'Waterstaat ‐ Waterstaatkundige functie' toegevoegd op de 
verbeelding en aan de regels.  
 
Participatie 
Medio november 2020 is een informatieronde georganiseerd met de directe omgeving van de beoogde 
nieuwbouwlocatie  voor  basisschool  de  Groeiplaneet  en  sportzaal  De  Populier.  Tijdens  deze  ronde 
hebben  de  omwonenden  een  toelichting  gekregen  op  een  tweetal  ruimtelijke  modellen  voor  de 
ontwikkeling van de  locatie en het planontwikkelingsproces. De direct omwonenden hebben een  flyer 
met tekeningen van de stedenbouwkundige modellen ontvangen. Op de gemeentelijke website was een 
presentatie hiervan  te  zien. Ook heeft op 1 december een online  inloopbijeenkomst plaatsgevonden. 
Gedurende de  inspraakperiode zijn diverse schriftelijke reacties bij de gemeente  ingediend. Daarnaast 
zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt  tijdens de  inloopavond.  In de notitie  inspraak  (bijlage 5) 
zijn deze reacties gebundeld en voorzien van een reactie vanuit de gemeente. In de periode 9 tot en met 
30 april is een tweede participatieronde georganiseerd met een online inloopavond op 21 april 2021. De 
ingekomen reacties zijn gebundeld en beantwoord in bijlage 6. 
 
Ter inzagelegging 
Het ontwerp bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd (artikel 3.8 Wro). Tijdens 
deze periode wordt aan belanghebbenden de mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen. 
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In 2019 is het Integraal Huisvestingsplan 2019-2023 ondertekend. Eén van de projecten uit het Integraal Huisvestingplan 

(IHP) is de nieuwbouw voor de basisschool de Groeiplaneet en sportzaal de Populier. Op 24 juni 2021 zijn de 

stedenbouwkundige kaders voor de nieuwbouw vastgesteld door de gemeenteraad. De nieuwbouw is echter niet passend 

binnen het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan 

opgesteld. Met de beoogde ontwikkeling wordt de oppervlakte van de sportzaal in de toekomstige situatie gelijk aan de 

huidige situatie, 1.200 m2 bvo. De oppervlakte van de school wordt circa 1.785 m2, dit zijn maximaal 13 klaslokalen, met een 

kinderopvang van circa 212 m2. 

 

In het Besluit milieueffectrapportage is in onderdeel D 11.2 van de bijlage opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding 

van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een 

oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat of een 

bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. De beoogde ontwikkeling bestaat uit een school en sportzaal van in totaal 

2.985 m2 bedrijfsvloeroppervlakte. Hiermee blijft de ontwikkeling onder de drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden 

volstaan met een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’. Dit document bevat deze beoordeling. 

 

 

In een m.e.r.- beoordeling wordt getoetst of een m.e.r. procedure doorlopen moet worden. De wettelijke regeling voor de 

m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, een volwaardige m.e.r.-procedure is alleen 

noodzakelijk als sprake is van 'belangrijke nadelige gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij 

moet het bevoegd gezag rekening houden met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling, te weten:  

• de plaats van het project;  

• de omvang van het project;  

• de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 

 

Het bevoegd gezag dient een m.e.r-beoordelingsbeslissing te nemen, waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, 

gelet op de omvang van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en 

mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. 

 

 

Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie:  

• beschrijft in hoofdstuk 2 de plaats en omvang van het project; 

• licht in hoofdstuk 3 de verwachte effecten voor de verschillende milieueffecten toe;  
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• geeft ten slotte in hoofdstuk 4 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling.  

 

Bij de analyse in hoofdstuk 2 en 3 is gebruik gemaakt van informatie uit de onderzoeken welke te vinden zijn in de bijlagen. 
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Figuur 2.1 geeft de ligging van het plangebied weer. Het plangebied wordt aan de zuidoost- en zuidwestzijde begrensd door 

de Populierenlaan. Aan de noordwestzijde ligt het fietspad aan de Orchidee. De noordoostzijde wordt begrensd door een 

watergang waar woningen aan liggen. Het plangebied betreft het terrein van de sportzaal De Populier. De locatie bevindt 

zich aan de zuidoostzijde van de wijk Langeland. Na de ontwikkeling van de wijk Kortland werd vanaf 1970 gestart met de 

ontwikkeling van Langeland. In de wijk bestaat de bebouwing grotendeels uit grondgebonden woningen. Daarnaast bevinden 

zich er drie winkelcentra en liggen verspreid door de wijk heen diverse maatschappelijke voorzieningen. Sportzaal de Populier 

is één van deze voorzieningen. 

 

De locatie bestaat uit de sportzaal met aan de oostzijde een buitensportveld. Aan de westzijde bevindt zich een 

parkeerterrein. De sportzaal wordt voor gymlessen gebruikt door basisscholen Koelmanschool, de Groeiplaneet en de 

Wegwijzer. Daarnaast maakt de turn-, badminton- en basketbalvereniging gebruik van deze locatie. 

 

 
Figuur 2.1: Ligging plangebied (bron: ArcGis luchtfoto 2020) 
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Bijzondere gebieden en het opnamevermogen van het natuurlijk milieu 

De planlocatie bevindt zich niet in kwetsbaar gebied en/of gebied met een beschermde status (figuur 2.2-2.5).Het plangebied 

is geen onderdeel van een Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden is Boezems Kinderdijk. Dit gebied 

ligt op circa 3,3 kilometer afstand (figuur 2.2). Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied is de Biesbosch en 

ligt op circa 15,3 kilometer. Het plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland/Natuurnetwerk Zuid-

Holland. Het dichtstbijzijnde onderdeel van het NNN bevindt zich op een afstand van circa 955 meter (figuur 2.2). De 

planlocatie en de omgeving maken geen onderdeel uit van door de provincie vastgestelde milieubeschermingsgebieden 

(figuur 2.3 en 2.4). 

 

 
Figuur 2.2 Ligging plangebied (rode cirkel) t.o.v. beschermde natuurgebieden (bron: Provincie Zuid-Holland) 
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Figuur 2.3 Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 

(bron: Atlas Leefomgeving) 

 

 
Figuur 2.4 Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van stiltegebieden (bron: Provincie Zuid-Holland) 
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Archeologie en Cultuurhistorie 

Conform het huidige bestemmingsplan 'Langeland' kent het plangebied de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 3a’ 

en 'Waarde – Archeologie 4'. Voor deze dubbelbestemmingen geldt voor alle bodemverstorende activiteiten met een 

oppervlakte groter dan 1.000 m2 respectievelijk 10.000 m2 en bodemingrepen dieper dan 30 cm respectievelijk 1 meter een 

archeologische onderzoeksplicht. Op basis van de cultuurhistorische waardenkaart van Krimpen aan den IJssel zijn in het 

plangebied en in de directe omgeving van het plangebied geen Rijksmonument of Beeldbepalende objecten, zones of 

elementen.  
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De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van basisschool de Groeiplaneet met sportzaal. Met de beoogde ontwikkeling 

wordt de oppervlakte van de sportzaal in de toekomstige situatie gelijk aan de huidige situatie, 1.200 m2 bvo. De oppervlakte 

van de school wordt circa 1.785 m2, dit zijn maximaal 13 klaslokalen, met een kinderopvang van circa 212 m2. Op 24 juni 2021 

zijn door de gemeenteraad de stedenbouwkundige kaders voor de ontwikkeling vastgesteld. Hieronder de belangrijkste 

onderdelen van het stedenbouwkundig kader. 

 

Plaatsing en oriëntatie 

 Zet de groenstructuur aan de Populierenlaan (noordwestzijde) door aan de voorzijde van de nieuwbouw, zodat het 

doorlopende groene karakter aan deze straat wordt behouden. Tevens dient dit als een buffer voor het uitzicht van de 

bestaande woningen aan de overzijde van de Populierenlaan.  

 Maak achter de groene zone het gebouw met één of twee duidelijke entrees die goed zichtbaar zijn en oriënteer ze op 

de Populierenlaan.  

 Hou voldoende afstand vanaf het schoolplein tot de woningen aan de Populierenlaan ivm geluid.  

 Er dient minimaal 5 m afstand te worden gehouden vanuit de bestaande watergang tot de nieuwbouw.  

 

Massa en opbouw 

 Bouwhoogte in maximaal 2 bouwlagen (max. 9 m) in aansluiting op de hoogte van de bebouwing in de directe omgeving.  

 Gebruik een opbouw met verschillende herkenbare volumes aan de voorzijde om aan te sluiten bij de schaal van de 

omgeving.  

 Op de hoek van de Populierenlaan-Populierenlaan kan een bebouwingsaccent gemaakt worden door een 

architectonische verbijzondering: bijvoorbeeld door een verbijzondering van de entree, een bijzondere gevel of door 

kleur-en materiaalgebuik.  

 Koppel de sportzaal met de school als een volwaardig onderdeel, zodat het een samenhangend geheel wordt in massa 

en architectuur.  

 

Ontsluiting en parkeren 

 Het gemeentelijk beleid is erop gericht om autoverkeer rond scholen terug te dringen en meer in te zetten op veilige 

routes voor fietsers en voetgangers.  

 Daarbij is het uitgangspunt om het aantal parkeerplaatsen voor de school te beperken en concepten als een schoolzone 

in te zetten en de straatprofielen anders in te richten. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het School op Seef-

programma.  

 Houd het parkeren aan de voorzijde van de kavel, op de locatie van het bergbezinkbassin.  

 Lang parkeren en Kiss & Ride splitsen van elkaar. Kiss & Ride zone aanduiden met bebording in een tijdszone.  

 Ontsluiting vanaf Populierenlaan, ontmeng autoverkeer en langzaam verkeer (pleinruimte) zo veel mogelijk op de locatie 

(overzichtelijk en veilig).  

 Zorg voor een duidelijke aanrijroute voor de kinderen naar de fietsenstalling van de school. 

 

Figuur 2.5 geeft de stedenbouwkundige kaders weer. Deze kaders worden in het bestemmingsplan iets verruimd om een 
architect voldoende mogelijkheden te bieden om een functioneel en hoogwaardig gebouw te kunnen realiseren. Het 
bouwvlak is langs de watergang met een meter verruimd, aan de korte zijden met 1,5 m en aan de lange zijde langs de 
Populierenlaan met 4 m, waarbij het plein niet opschuift en op dezelfde afstand van de woningen aan de overzijde wordt 
gelegd.  Daarnaast is de mogelijkheid geopperd om de korte zijde langs de Populierenlaan in te zetten als buitenruimte voor 
de onderbouw. Deze benodigde verruiming van het bouwvlak en de mogelijkheid om wat met het plein richting de korte 
zijde te schuiven worden opgenomen in het bestemmingsplan. Binnen deze grenzen kan een functioneel én 
toekomstbestendig gebouw met bijbehorende plein- en stallingsruimte worden gerealiseerd. 
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Figuur 2.5: Stedenbouwkundige uitgangspuntenkaart (bron: Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit Groeiplaneet, mei 

2021, Rho Adviseurs) 

 

 

Verkeer  

Bij beide ontwerpen die nog in beeld zijn bij de Europese aanbestedingsprocedure zal het verkeer zich evenredig afwikkelen 

via de Populierenlaan en Fresia. Daarnaast is een zoef en zoenstrook aanwezig aan de zijkant van de school tussen 

Populierenlaan en Vijverlaan. In de beoogde situatie wordt naast de bestaande sportzaal een school en een kinderopvang 

toegevoegd. Door de toevoeging zal de verkeersgeneratie toenemen. Voor basisonderwijs is geen kencijfer voor 

verkeersgeneratie bekend en wordt uitgegaan van 25 leerlingen per lokaal. Er kan uitgegaan worden dat bij een bezetting 

van 25 leerlingen per klas, er 13 leslokalen aanwezig zijn. Niet elke leerling zal met de auto worden gebracht/gehaald 

aangezien de school aan de rand van de woonwijk ligt en goed te bereiken is per fiets en te voet. Ingeschat wordt dat worst-

case 60% van de leerlingen met de auto wordt gebracht. Voor personeel wordt uitgegaan van 1 personeelslid per leslokaal 

en 100% autogebruik. Daarnaast komt er een kinderopvang van 548 m2 bij en hiervoor is wel een kencijfer bekend. In tabel 

2 wordt de toekomstige verkeersgeneratie bepaald, waarbij ingeschat wordt dat de school en kinderdagverblijf samen 988 

mvt/etmaal genereren.  

 
Tabel 2. Verkeersgeneratie toekomstige situatie 

Kencijfer Aantal Kencijfer Aantal 

   Verkeer 

Sportzaal 1220 m2 13 per 100m2 bvo 159 mvt 

Kinderopvang 
212 m2 bvo 33,15 (/100m2 

bvo) 
71 mvt 

Basisschool 
13 leslokalen (25 * 4 * 0,6) + 

(13*2)  
806 mvt 

Totaal   1.036 mvt 

 
De inschatting van de huidige verkeersgeneratie is 159 mvt/etmaal op basis van 13 mvt/etmaal per 100 m2 bvo sportzaal. De 

verkeerstoename ten opzichte van de huidige situatie betreft 1.036-159= 877mvt/etmaal.  
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Parkeren 

Voor het plangebied bedraagt de parkeerbehoefte op het maatgevend moment (werkdagavond, koopavond, zaterdag 

middag en avond) 34 parkeerplaatsen met het toepassen van aanwezigheidspercentages. In het plangebied is er bewust 

gekozen om minder parkeerplaatsen aan te leggen om zo het autogebruik te ontmoedigen. Dit leidt tot een parkeeraanbod 

van 24 parkeerplaatsen op het terrein van de accommodatie. Er is voldoende restcapaciteit in de omgeving om eventuele 

extra parkeerdruk op sommige piekmomenten op te vangen. Om te voorkomen dat mensen die hun kinderen met de auto 

afzetten of ophalen zorgen voor een opstopping in de straat, wordt de Zoen & Zoef zone aangelegd langs de Populierenlaan 

(met tijdsaanduiding). Parkeermogelijkheden voor bewoners in de omgeving van de locatie worden gehandhaafd. 

 

Gebruik natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen 

Voor de realisatie van de beoogde ontwikkeling worden de gebruikelijke bouwmaterialen en natuurlijke hulpbronnen benut. 

Afvalstoffen zullen slechts ontstaan tijdens de aanlegfase. Afvalstromen zullen zoveel mogelijk worden gescheiden ten 

behoeve van hergebruik. 

 

Verontreiniging, hinder, risico van zware ongevallen en rampen, risico’s voor de menselijke gezondheid 

Deze thema’s komen mede aan bod in het volgende hoofdstuk. 

 

Cumulatie met andere projecten 

Voor zover bekend zijn er geen redelijkerwijs te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de buurt waarmee cumulatie 

verwacht kan worden. 
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In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de beoogde ontwikkeling beschreven. Het is gebruikelijk de 

milieueffecten van de beoogde situatie te vergelijken met de referentiesituatie. De referentiesituatie bestaat uit de huidige 

situatie inclusief autonome ontwikkelingen. De effectbeoordeling in dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie uit het 

concept bestemmingsplan dat voor de beoogde ontwikkeling is opgesteld.  

 

 

Verkeersgeneratie en ontsluiting 

Naar verwachting zal, op basis van expert judgement, de verdeling van het verkeer ongeveer 25% (220 mvt/etmaal) in de 

richting van de Vijverlaan, 25% (220 mvt/etmaal) in de richting van de Populierenlaan en 50% (437 mvt/etmaal) richting de 

Fresia. Gezien de capaciteit van de wegen en geringe toename aan verkeer hierop zal dit niet leiden tot knelpunten.  

 

 

Inrichtingslawaai 

De  woningen  rondom  het  plangebied  aan  de  Orchidee,  Chrysant  en  Roos  zijn  gelegen  in  een  'rustige  woonwijk'. De 

woningen rondom het plangebied aan de Populierenlaan en de Zomereik zijn gelegen in een 'gemengd gebied' vanwege de 

al bestaande aanwezigheid van de sportaccommodaties en het feit dat de Populierenlaan een doorgaande weg is.  

 

Volgens de VNG-brochure valt een basisschool in milieucategorie 2. Met betrekking tot een 'rustige woonwijk' en 'gemengd 

gebied' geldt voor geluid een richtafstand van 30 meter respectievelijk 10 meter. Een sportzaal valt in milieucategorie 3.1. 

Met betrekking tot een 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied' geldt voor geluid een richtafstand van 50 meter 

respectievelijk 30 meter. Er wordt niet aan de richtafstanden voldaan. Voor de beoogde ontwikkeling is een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie in de nieuwe situatie, zie Bijlage 10.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat op alle woningen voldaan kan worden aan zowel de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau als het maximaal geluidniveau. De geluidbelasting ten gevolge van de verkeersbewegingen van het 

gebruik van de Kiss&Ride strook en de parkeerplaatsen wordt beschouwd als indirecte hinder en voldoet aan de daarvoor 

geldende grenswaarde. Hiermee kan ter plaatse van de omliggende woningen een goed woon- en leefmilieu worden 

gegarandeerd en heeft de ontwikkeling geen significant negatief effect op de omgeving. 

 

Wegverkeerslawaai en industrielawaai 

In bijlage 9 is het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai toegevoegd. Hieruit blijkt dat voor 

wegverkeerslawaai en industrielawaai de voorkeursgrenswaarden niet worden overschreden. Dit aspect heeft geen 

significante negatieve effecten.  
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Bodem 

In 2021 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is toegevoegd in bijlage 4. Hieruit blijkt dat de 

kwaliteit van de bodem voldoende is voor de beoogde nieuwbouw van de basisschool en sportzaal.  Nader onderzoek is niet 

vereist. Tevens zullen de beoogde basisschool en sportzaal geen negatieve effect hebben op de bodem. 

 

Water 

Het plangebied maakt geen deel uit van een grondwaterbeschermingsgebied. Verder bevindt het plangebied zich niet in de 

kern- of beschermingszone van een waterkering. Met de beoogde ontwikkeling zal de verharding toenemen, compenserende 

maatregelen zijn niet nodig, omdat de gemeente Krimpen aan den IJssel en het Hoogheemraadschap Schieland en 

Krimpenerwaard in het kader van de 'waterbank' hebben geconstateerd dat de gemeente over voldoende oppervlaktewater 

beschikt. Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem worden milieuvriendelijke bouwmaterialen 

gebruikt gedurende de bouwfase. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een hoofdwatergang. Voor werkzaamheden 

in de beschermingszones dient een watervergunning aangevraagd te worden. Hierdoor kunnen negatieve gevolgen voor het 

waterhuishoudkundige systeem ter plaatse uitgesloten worden. 

 

 

Gebiedsbescherming 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 ligt de planlocatie op circa 3,3 kilometer van het Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk. 

Gezien de kleinschaligheid van de ontwikkeling, de stedelijke ligging en de afstand kunnen effecten als verontreiniging, 

effecten op waterhuishouding, verstoring en versnippering worden uitgesloten. Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 

2000-gebied is de Biesbosch en ligt op circa 15,3 kilometer. Om de eventuele toename van stikstofdepositie op het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden te bepalen is met het programma AERIUS Calculator een berekening uitgevoerd om 

de gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te brengen en te toetsen of de eventuele toename past 

binnen de eisen die gelden op grond van de Wet natuurbescherming. Een complete memo is opgenomen in bijlage 7. Uit de 

rekenresultaten blijkt dat voor de gebruiksfase geen sprake is van stikstofdeposities hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op een 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebied. Derhalve is in het kader van de Wet natuurbescherming geen vergunning noodzakelijk. 

Vanuit dit aspect worden geen negatieve effecten verwacht. 

 

Soortenbescherming  

Om te bepalen of met de ontwikkeling de Wet natuurbescherming wordt overtreden, is een quickscan ecologie uitgevoerd. 

Het veldbezoek voor de quickscan is uitgevoerd op 19 februari 2021. Deze quickscan is toegevoegd in bijlage 2. De te 

verwachten soorten die blijken uit deze quickscan zijn vogels zonder jaarrond beschermd nest, gewone dwergvleermuis, 

ruige dwergvleermuis, laatvlieger, huismus en gierzwaluw. Nader onderzoek is vereist. Dit onderzoek is in het najaar van 

2021 en het voorjaar van 2022 uitgevoerd. Dit onderzoek is toegevoegd in bijlage 3. Uit het onderzoek blijkt dat binnen het 

plangebied twee zomververblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aanwezig zijn. Ook is een essentiële vliegroute van 

de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger langs het plangebied aanwezig. Voor de beoogde ontwikkeling zal dan ook 

ontheffing aangevraagd worden. Onderdeel van de aanvraag is een ecologische toetsing en het opstellen van een ecologisch 

werkprotocol. Hierin worden de mitigerende maatregelen uit het onderzoek verder uitgewerkt. Hiermee wordt geborgd dat 

de ontwikkeling geen afbreuk doet aan de staat van instandhouding van de soort. 

 

Binnen het plangebied is een nest van een houtduif aangetroffen. Door de mogelijke aanwezigheid van algemene 

broedvogels dient tijdens werkzaamheden rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Verstoring van broedende 

vogels is verboden. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden 

buiten het broedseizoen uit te voeren.  

file://///RD-VM-FS-01.ad.rho.nl/Data/RD-Data/buro/wtimmerman/Rap%20Zuid-Holland/Rijswijk/crosslink
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Vleermuizen 

Voor de mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen is nader onderzoek uitgevoerd. De maatregelen die hieruit volgen om 

significante negatieve effecten uit te sluiten worden genomen. Ten noorden van het plangebied bevindt zich een watergang 

dat een essentiële vliegroute voor vleermuizen is. Vanwege deze vliegroute wordt het beschijnen van licht op de watergang 

tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie voorkomen. De watergang dient geheel onbeschenen te blijven. 

 

Huismus en gierzwaluw 

Op een afstand van 20 meter van het plangebied zijn geschikte woonhuizen aanwezig voor de nesten van de huismus en 

gierzwaluw. Uit het nader onderzoek blijkt dat hier geen rust- en verblijfplaatsen van de gierzwaluw aanwezig zijn. Verder 

maakt het plangebied deel uit van de functionele leefomgeving van de huismus. Om verstoring van de mogelijke nesten van 

de huismus tegen te gaan worden sterke trillingen en harde geluiden over een lange periode nabij mogelijke nesten in 

geschikte woonhuizen van huismus tijdens de broedperiode voorkomen. Deze periode loopt van maart t/m augustus. Ook 

dient de fysieke aanwezigheid van mensen en materieel in de functionele leefomgeving van huismus voorkomen te worden. 

Indien dit niet mogelijk is, is nader onderzoek vereist. Eventuele maatregelen die uit dit onderzoek komen dienen genomen 

te worden om een significant effect op deze soorten uit te sluiten.  

 

 

Ten gevolge van de nieuwe functies zal de verkeersgeneratie 1.036 motorvoertuigen per etmaal bedragen. De ontwikkeling 

valt daarmee binnen de categorie Op basis van de NIBM-tool blijkt dat de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van de 

ontwikkeling 'Niet in betekenende Mate' is zoals bedoeld in het Besluit niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen). Het plan draagt daarmee niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit. 

 

 
Figuur 4.4 Uitsnede NIBM-tool 

 

Voor de risico’s op de menselijke gezondheid is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied gegeven. 

Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2020 (http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Populierenlaan direct ten 

westen van het plangebied. Uit de NSL-monitoringstool blijkt dat in 2020 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en 

http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
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fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden lagen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen 

bedroegen in 2020; 20,1 µg/m³ voor NO2, 18,2 µg/m³ voor PM10 en 11,2 µg/m³ voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen 

van de 24-uur gemiddelde concentratie PM10 bedroeg 6,4 dagen. De luchtkwaliteit voldoet aan de advieswaarde van de 

WHO.  
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Externe veiligheid 

Overeenkomstig de risicokaart waarin relevante risicobronnen getoond worden, zijn er in de omgeving van het plangebied 

geen risicovolle inrichtingen te vinden met een externe werking. Ook vindt er geen transport van gevaarlijke stoffen plaats 

via het spoor, het water, de weg of door buisleidingen. Met de beoogde ontwikkeling worden geen risicovolle bronnen 

mogelijk gemaakt. Hiermee heeft de beoogde ontwikkeling geen effect op de risico’s op zware ongevallen of rampen vanuit 

externe veiligheid. 

 

Verkeersveiligheid 

In de huidige situatie zijn er veilige oversteekplaatsen voor de fiets aanwezig. Daarnaast wordt in het stedenbouwkundig plan 

aangegeven dat mogelijkheden worden verkend voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van het kruispunt op de 

Populierenlaan. Tevens wordt de Populierenlaan rondom de school aangegeven als een schoolzone. Hierbij wordt de 

maximumsnelheid aan de noordwestelijke zijde van de Populierenlaan vanaf de fietsersoversteek verlaagd naar 30 km/uur. 

In de schoolzone zullen extra veilige oversteekvoorzieningen voor de voetgangers worden aangelegd richting de school. In 

een schoolzone draagt een veilige oversteekvoorziening met hoge attentiewaarde namelijk bij aan de verkeersveiligheid. 

 

Risico’s op rampen door klimaatverandering 

Met de beoogde ontwikkeling zal de verharding toenemen, compenserende maatregelen zijn niet nodig, omdat de gemeente 

Krimpen aan den IJssel en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard in het kader van de 'waterbank' hebben 

geconstateerd dat de gemeente over voldoende oppervlaktewater beschikt. Bij de inrichting van het openbaar gebied en het 

schoolplein wordt aandacht besteed aan klimaatadaptatie. Ten gevolge van de beoogde ontwikkelingen nemen risico’s op 

rampen door klimaatverandering niet toe. 

 

Risico’s voor de menselijke gezondheid 

Uit toetsing van de verschillende milieuthema’s op het gebied van leefomgevingskwaliteit blijkt dat de beoogde ontwikkeling 

niet leidt tot een belangrijke toename van risico’s voor de menselijke gezondheid. Er wordt voldaan aan de normen voor 

geluid, bodem, externe veiligheid en luchtkwaliteit. Een significant negatief effect op de risico’s voor de menselijke 

gezondheid is daarmee uitgesloten.  

 

 

Cultuurhistorie 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn in binnen het plangebied en in de omgeving geen Rijksmonument of Beeldbepalende 

objecten, zones of elementen aanwezig. De beoogde ontwikkeling heeft geen negatief effect op de cultuurhistorische waarde 

in Krimpen aan den IJssel. 

 

Archeologie 

In hoofdstuk 2 is beschreven dat binnen het plangebied dubbelbestemmingen archeologie gelden. Om inzicht te verkrijgen 

in de te verwachten archeologische waarden ter plaatse, is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is toegevoegd 

in Bijlage 11. Hieruit blijkt dat in het plangebied ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' een lage 

verwachting heeft. Geadviseerd wordt om bij de voorgenomen bestemmingsplanwijziging de bestaande dubbelbestemming 

‘waarde - archeologie 4’ van het plangebied af te halen. In het nieuwe bestemmingsplan ‘Groeiplaneet’ zal de 

dubbelbestemming archeologie, na advies van een deskundige, voor deze locatie geschrapt.  

Ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3a' heeft een historische weg gelegen, de Tiendweg. De 

amateurarcheologen van Stichting Archeologie worden in de gelegenheid gesteld eventuele bouwputten ter plaatse van de 

Tiendweg te inspecteren, zodat eventueel aanwezige archeologische waarden gedocumenteerd kunnen worden. Deze 
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stichting zal in de gelegenheid worden gesteld om tijdens graafwerkzaamheden op het betreffende  deel van de locatie de 

bouwput te inspecteren. Met in achtneming van deze maatregelen kan een significant negatief effect op de archeologische 

waarden in de grond worden uitgesloten. 

 

 

In de bestaande sportzaal is asbestonderzoek gedaan en verwijderd. Er wordt ten aanzien van de nieuwbouw uitgegaan van 

een gefaseerde ontwikkeling. Hierbij zijn twee opties. In de eerste optie wordt eerst de nieuwe sportzaal ontwikkeld, zodat 

de bestaande sportzaal tijdens de bouw in gebruik kan blijven. Daarna wordt de huidige sportzaal gesloopt en ontstaat de 

ruimte voor de bouw van de nieuwe basisschool. In de tweede optie  wordt de sportzaal op de huidige locatie vernieuwd 

met gebruik van de huidige fundering en delen van het casco. Daarbij wordt een tijdelijke sportzaal geplaatst binnen het 

bouwvlak van het nieuwe bestemmingsplan. Welke optie wordt gekozen, is afhankelijk van de uitkomst van de Europese 

aanbesteding voor de nieuwbouw van de Groeiplaneet. 

Gelet op de tijdelijkheid van de aanlegwerkzaamheden kunnen blijvende negatieve milieueffecten uitgesloten worden. 

Tevens zal vanwege de kleinschaligheid ook geen sprake zijn van significante negatieve milieueffecten, zoals geluid- en 

stofoverlast, ten tijde van de werkzaamheden.  

 

 

De volgende mitigerende maatregelen dienen genomen te worden: 

 in verband met mogelijke aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang om werkzaamheden buiten het 

broedseizoen te starten of te werken op een manier dat vogels niet tot broeden komen; 

 voorkom vestiging van zwarte roodstaart door in de broedperiode (globaal van half maart t/m eind juli) bouwmateriaal, 

hopen houtafval of stenen direct te verwijderen uit het plangebied. Of dek de bouwmaterialen geheel af met een stevig 

zeil of doek; 

 in verband met de aanwezig vliegroutes van vleermuizen wordt het beschijnen van licht op de watergang tijdens de 

werkzaamheden en in de nieuwe situatie voorkomen. De watergang dient geheel onbeschenen te blijven; 

 om verstoring van de mogelijke nesten van de huismus en gierzwaluw tegen te gaan worden sterke trillingen en harde 

geluiden over een lange periode nabij mogelijke nesten in geschikte woonhuizen van huismus en gierzwaluw tijdens de 

broedperiode voorkomen. Deze periode loopt van maart t/m augustus; 

 in verband met mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen en de functionele leefomgeving van de huismus in het 

plangebied dienen de maatregelen genomen te worden die volgen uit de ontheffingsprocedure. In dit verband wordt 

opgemerkt dat in de periode april – juni 2022 onderzoek zal worden uitgevoerd naar de huismus om te bepalen of een 

ontheffingsprocedure nodig is; 

 in verband met de verkeersveiligheid wordt de maximumsnelheid binnen de schoolzone verlaagd naar 30 km/uur; 

 in verband met de mogelijke archeologische waarden in de grond ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - 

Archeologie 3a' worden de amateurarcheologen van Stichting Archeologie in de gelegenheid gesteld eventuele 

bouwputten ter plaatse van de Tiendweg te inspecteren, zodat eventueel aanwezige archeologische waarden 

gedocumenteerd kunnen worden. Deze stichting zal in de gelegenheid worden gesteld om tijdens graafwerkzaamheden 

op het betreffende  deel van de locatie de bouwput te inspecteren.  
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Uit de informatie in deze notitie blijkt dat het plangebied niet gelegen is in een kwetsbaar gebied en/of gebied met een 

beschermde status. De aard en beperkte omvang van het plan leiden niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen mits de 

genoemde mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. Met inachtneming van deze maatregelen is het doorlopen van een 

volledige m.e.r.-procedure niet noodzakelijk. 
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Toelichting op de afbeelding

Impressie plangebied: zicht op de ingang van het bijgebouw van 

de sporthal (kijkrichting zuidwest).
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1. INLEIDING & ONDERZOEK

1.1 Aanleiding

Deze toetsing wordt aangevraagd voor een 

aanvraag omgevingsvergunning. Er dient 

daarom onderzocht te worden of met de 

voorgenomen (ruimtelijke) ontwikkeling sprake is 

van overtreding van de geldende natuurwet en 

-regelgeving. 

Indien na het onderzoek geen overtredingen 

worden verwacht, kan de ontwikkeling vanuit de 

ecologie zonder beperkingen doorgang vinden. 

Indien wij vervolgonderzoek adviseren, kan 

een voorgenomen ontwikkeling doorgaans nog 

steeds plaatsvinden na het verkrijgen van een 

ontheffing of vergunning.

1.2 Doel en centrale vraag

Dit rapport dient voor de initiatiefnemer als 

bewijsstuk dat een ecologisch onderzoek is 

verricht. 

In dit rapport wordt een voorgenomen 

ontwikkeling getoetst aan de Wet natuur-

bescherming. De centrale vraag luidt:

Is de voorgenomen ontwikkeling in strijd met 

de soort- of gebiedsbescherming uit de Wet 

natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal 

beleid? En welke vervolgstappen dienen genomen te 

worden voor met de uitvoering gestart kan worden? 

1.3 Criteria

Op dit onderzoek zijn de volgende criteria van toepassing:

• Het onderzoek is uitgevoerd door deskundige 

ecologen met een hbo of wo opleiding op 

ecologisch gebied, zoals, (toegepaste) biologie, 

dierecologie of bos -en natuurbeheer.

• Het onderzoek is uitgevoerd door een 

onafhankelijk adviesbureau. Habitus verklaart 

hierbij geen enkel belang te hebben bij de 

uitkomst van het onderzoek. Ook heeft iedere 

vaste medewerker de ethische gedragscode 

ondertekend en beloofd hiernaar te handelen. 

• Het onderzoek voldoet aan onze eigen proces- 

en kwaliteitseisen. Bekijk deze hier. 

• Dit onderzoek is maximaal drie jaar geldig 

na de opleverdatum (zie colofon) of zo lang 

dit realistisch is, gezien de ecologie van de 

betreffende soort(en).

• Voor het opsporen, vangen (met toegestane 

vangmiddelen) of bemachtigen van beschermde 

dier- of plantensoorten is een geldige ontheffing 

aanwezig. 

1.4 Werkwijze

De werkwijze is te vinden in Bijlage 4.

https://habitus.nl/ethische-gedragscode
https://habitus.nl/EisenEcologischOnderzoek
https://habitus.nl/Ontheffingnatuuronderzoek
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1.5 Reikwijdte

Onderstaand is beschreven aan welke wetten, 

artikelen en aan welk beleid de voorgenomen 

ontwikkeling wordt getoetst in dit rapport.

1.5.1 Soortbescherming 

Er wordt getoetst aan de volgende artikelen uit de 

Wet natuurbescherming:

• 3.1    Vogelrichtlijn(soorten)

• 3.5    Habitatrichtlijn(soorten)

• 3.10  Andere soorten

• 1.11  Zorgplicht

In Bijlage 1 zijn de verbodsartikelen opgenomen. In 

Bijlage 2 zijn de beschermde soorten te vinden. De 

vrijgestelde soorten zijn opgenomen in Bijlage 3. 

Vrijgestelde soorten worden niet beoordeeld bij 

ruimtelijke ontwikkelingen, want door de vrijstelling 

is er geen kans op het overtreden van de Wet 

natuurbescherming. Bij (éénmalige) activiteiten 

vindt wel een effect beoordeling plaats, omdat de 

vrijstelling dan niet geldt. Indien van toepassing 

worden wel altijd maatregelen voorgesteld om 

rekening te houden met de vrijgestelde soorten.

1.5.2 Gebiedsbescherming 

Voor gebiedsbescherming wordt getoetst 

aan de volgende onderdelen van de Wet 

natuurbescherming:

• Natura 2000-gebieden (Wnb artikel 2.7, dit 

wordt vanaf 2021 de Omgevingswet met de 

artikelen 2.4 en 4.1).

• Bijzondere nationale gebieden. In de  

Omgevingswet die in gaat op 2021 betreft 

dit: artikel 7.8 lid 2 Bkl.

1.5.3 Provinciaal beleid

Daarnaast wordt getoetst aan provinciaal 

beschermde gebieden, beschermd via de Wet 

Ruimtelijke Ordening. Het betreft gebieden die 

in de Verordening Ruimte zijn aangewezen als 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Aan overige 

beleidsgebieden wordt in principe niet getoetst. 

Tenzij dit specifiek overeengekomen is. 

Indien uit de toetsing naar voren komt dat er 

mogelijk sprake is van een overtreding, dan 

is veelal vervolgonderzoek benodigd. Hierbij 

valt te denken aan een soortgericht onderzoek 

(soortbescherming), een NNN-toetsing of 

Voortoets Natura 2000 (gebiedsbescherming). 

Deze nadere onderzoeken zijn een vervolg 

op dit onderzoek. Zie Bijlage 10 voor een 

processchema. 

Kader Omgevingswet (Ow)

Naar verwachting zal in de nabije toekomst de Omgevingswet (Ow) met de 

huidige Wet natuurbescherming verweven worden (Rijksoverheid, 2020). De 

exacte datum van invoering is echter nog niet bekend.

Meer informatie over hoe dit voor flora- en fauna-activiteiten geregeld wordt, 

is hier te vinden.

Het bevoegd gezag  is in de regel de provincie. Provincies regelen in de 

omgevingsverordening of en welke vrijstellingen van de omgevingsvergunning 

voor een flora- en fauna-activiteit gelden. Dit zal in het aanvullingsbesluit 

Natuur worden geregeld.

https://habitus.nl/vogelsBern2
https://habitus.nl/beschermdedieren
https://habitus.nl/AndereSoorten
https://habitus.nl/zorgplichtWetnatuurbescherming
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/flora-fauna/vergunningplicht/
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2. PLANGEBIED & WERKZAAMHEDEN

2.1 Huidige situatie

Het plangebied ligt aan de Populierenlaan 1 te Krimpen aan den IJssel en is gelegen in de provincie 

Zuid-Holland. De begrenzing van het plangebied is weergegeven in Figuur 1. In de huidige situatie 

bestaat het plangebied uit een sporthal, grasland, speelveld, bomen, beplanting en verharding. De 

sporthal is relatief hoog met een aaneengesloten bijgebouw met één verdieping. De behuizing bestaat 

uit metaal. Het bijgebouw heeft een plat dak. De muren van het bijgebouw zijn van baksteen en er is 

een spouwmuur aanwezig. De omgeving van het plangebied bestaat uit een watersingel dat vanuit het 

zuidoosten doorloopt naar het noordwesten. Het plangebied wordt omringd door woonwijken met 

woonhuizen, solitaire bomen, verharding en tuinen. De werkzaamheden beperken zich tot de sporthal 

en omliggend groen.

2.2 Werkzaamheden en planning

In het plangebied worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 1. sloop sporthal en bijgebouw;

 2. nieuwbouw school, sporthal en aanleg schoolpleinen.

Een kaart van het plangebied is weergegeven in Bijlage 5.

De door de opdrachtgever aangeleverde informatie is te vinden in Bijlage 6. Voor de effectbeoordeling 

wordt uitgegaan van een (redelijkerwijs te verwachten) worstcasescenario. Er wordt verwacht dat 

er sterke trillingen en harde geluiden zullen ontstaan tijdens de werkzaamheden , omdat er sloop- 

en bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Er wordt in de uitvoerings- en gebruiksfase mogelijk extra 

verlichting geplaatst ten opzichte van de huidige situatie. In de winter is het mogelijk dat werkzaamheden 

voor zonsopkomst starten. Er kan water onttrokken worden of water worden opgespoten. Er kan in het 

water of langs de oever gewerkt. Er kunnen zanddepots ontstaan.

De precieze planning van de werkzaamheden is ten tijde van de uitvoering van deze quickscan nog niet

bekend. 

Figuur 1: het plangebied is rood omrand en het onderzoeksgebied is blauw omrand (PDOK, 2020).

Plangebied

Onderzoeksgebied

Legenda

Algemene opmerking:

In dit rapport maken we onderscheid tussen het plangebied en het onderzoeksgebied. Het 

plangebied is het gebied waar de te beoordelen ingrepen plaatsvinden. Het onderzoeksgebied 

is het gebied wat onderzocht is tijdens het veldbezoek en tevens het gebied tot waar de 

effecten van de ingreep kunnen reiken.



Toelichting op de afbeelding

Impressie plangebied: zijaanzicht van de sporthal (kijkrichting 

zuidwest).
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3. RESULTATEN

3.1 Beschermde gebieden

In Tabel 1 zijn de afstanden van het plangebied tot de beschermde gebieden in provincie Zuid-Holland 

benoemd. In Figuur 2 op de volgende pagina, is de ligging van het plangebied weergegeven ten opzichte 

van de beschermde gebieden. 

Tabel 1: afstanden van het plangebied tot beschermde gebieden

Beschermd gebied Afstand tot plangebied (in meters) 

Natura 2000-gebied*: 'Biesbosch'
Dit gebied is gevoelig voor stikstofdepositie.

14.240

Natuurnetwerk Nederland 860

*In paragraaf 3.1.1 is een hyperlink opgenomen naar de effectenindicator (Ministerie van Economische Zaken, 2017).
Daar is ook meer informatie opgenomen over habitatsoorten en -typen en (niet-)broedvogelsoorten.

Algemene opmerking:

Een grote afstand tussen het plangebied en een beschermd gebied betekent niet dat negatieve 

effecten per definitie uitgesloten kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een 

negatief effect op een soort die buiten een beschermd gebied verblijft óf van depositie. Ook de 

onttrekking van grondwater kan effecten veroorzaken op grote afstand.

Binnen het plangebied bevinden zich geen gebieden behorend tot Natura 2000. Aangezien er geen 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden aanwezig zijn binnen vijf kilometer, wordt het dichtstbijzijnde 

gebied beoordeeld. Binnen het plangebied bevinden zich ook geen gebieden behorend tot 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
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Plangebied

Beschermde gebieden

Natuurnetwerk Nederland

Natura 2000-gebied

Legenda

Figuur 2: ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk 

Nederland (PDOK, 2020; provincie Zuid-Holland, 2020). 

3.1.1 Effecttoetsing Natura 2000-gebieden

In de effectenindicator Natura 2000-gebieden (Ministerie van Economische Zaken, 2017) is gekozen 

voor de activiteit ’woningbouw’, omdat deze activiteit het best vergelijkbaar is met de ontwikkeling. De 

effectenindicator geeft aan dat mogelijke effecten van ’woningbouw’ op Natura 2000-gebied ‘Biesbosch’ 

worden veroorzaakt door oppervlakteverlies; versnippering; verontreiniging; verdroging; verstoring door 

geluid, trilling en licht; optische verstoring en verstoring door mechanische effecten. Van deze effecten 

is in het huidige project geen sprake, aangezien de effecten zeker niet tot het Natura 2000-gebied zullen 

reiken. Het Natura 2000-gebied ligt daarvoor op een te grote afstand met daarnaast tussenliggende 

demping van landschap en bebouwing. Vanwege de afwezigheid van geschikt biotoop worden in het 

plangebied ook geen (niet)-broedvogelsoorten verwacht. Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 

voor het betreffende gebied zijn niet aan de orde.

3.1.2 Effecttoetsing NNN

Het dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op 860 meter. Er vindt geen ruimtebeslag plaats op een NNN-

gebied. De werkzaamheden zullen niet leiden tot aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden. 

In provincie Zuid-Holland is er geen sprake van externe werking. Negatieve effecten worden daarom 

uitgesloten.

3.1.3 Effecttoetsing (stikstof)depositie

Gezien de beperkte aard van de werkzaamheden en de afstand (> 5 km) tussen het plangebied en 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, zijn depositie-effecten onwaarschijnlijk. Effecten worden 

daarom niet verwacht. Het bevoegd gezag kan echter altijd om een aeriuscalculatie vragen ter 

bevestiging.  

https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=112&selectActiviteit=Woningbouw&submit=Toon+effecten&subj=effectenmatrix


Toelichting op de afbeelding

Impressie plangebied: zicht op de sporthal, struweel en 

waterloop (kijkrichting noordwest).

Rapportage Wet natuurbescherming. Wij maken ecologische risico’s inzichtelijk en adviseren over het voorkomen van wetsovertreding. 9

3.2 Beschermde soorten

Het bureau-onderzoek is uitgevoerd op 4 januari 2021 voorafgaand aan het veldbezoek. Het veldbezoek 

is uitgevoerd op 19 februari 2021. Het veld- en het bureau-onderzoek zijn verricht door een deskundig 

ecoloog, namelijk Alex Zuijdervliet BSc. Op onze website zijn alle cv's opgenomen van onze collega's om 

deze deskundigheid aantoonbaar te maken.

De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek zijn niet van invloed op de potentiebepaling. Wel 

kunnen de weersomstandigheden van invloed zijn op de aangetroffen soorten. De potentiebepaling 

blijft daarom leidend. Omdat de omgeving ook beïnvloed kan worden door de voorgenomen 

ontwikkeling, is deze ook meegenomen in de beoordeling tot zo ver de invloedssfeer van het project 

reikt.

In Tabel 2 op de volgende pagina is te zien welke soorten (mogelijk) in het plangebied voorkomen en 

welke functies er verwacht worden. Ook is weergegeven welke ecologische risico’s dit project met zich 

meebrengt met betrekking tot de Wet natuurbescherming (Wnb). De soorten genoemd in de tabel 

worden zowel op basis van het bureau- als veldonderzoek verwacht. Een overzicht van de soorten die 

uit het bureau-onderzoek komen, zijn te zien in Bijlage 7. Soorten die wel uit het bureau-onderzoek 

komen maar op basis van het veldbezoek zijn uitgesloten, zijn te vinden in Bijlage 8.

https://habitus.nl/deskundige-ecologen


Toelichting op Tabel 2:

In deze tabel staan enkel de soorten 

waarvoor een overtreding verwacht wordt 

óf een effect niet uitgesloten kan worden. 

Hier hebben we voor gekozen om de 

leesbaarheid van het rapport te vergroten. 

De soorten waarvoor geen effect wordt 

verwacht, zijn opgenomen in Bijlage 8. 

Daar is een nadere onderbouwing 

te vinden over waarom een soort of 

beschermde functie is uitgesloten.

Legenda Tabel 2:

a = beschermde functie aangetroffen

m = beschermde functie mogelijk aanwezig

vm = vestiging van deze soort is mogelijk

Verblijfplaatsen

n = nest (vogels)

k = kraamverblijfplaats

z = zomerverblijfplaats

p = paarverblijfplaats

w = winterverblijfplaats

Overig en omgeving

vl = essentiële vliegroute

fl = functionele leefomgeving (huismus)
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Tabel 2: relevante resultaten bureau- en veldonderzoek. Zie Bijlage 8 voor een totaaloverzicht van de uitgesloten soorten. Zie Bijlage 9 voor relevante foto’s. 

Zie Figuur 3 voor een kaart met het plangebied, geschikte biotopen en relevante waarnemingen. 

Resultaten Toetsing aan de Wnb

Te verwachten soort 
op basis van bureau- 
en veldonderzoek 

a/m/
vm

Te ver-
wachten 
functies

Onderbouwing en locatie(s) in het plangebied Werkzaamheid1 Kans op 
overtreding 
Wnb2

Vogels zonder 
jaarrond beschermd 
nest

Inclusief cat. 5-soorten 
zonder zwaarwegende 
ecologische redenen voor 
bescherming.

m, a, 
vm

n • Er is een nest van een houtduif aangetroffen in het plangebied, zie Figuur 3.
• Categorie 5-soorten met een 'matig ongunstige' staat van instandhouding zoals de spreeuw en huiszwaluw worden 

niet verwacht. Er ontbreken holtes in bomen (spreeuw) en de dakrand van het sportgebouw is te glad (huiszwaluw). 
Voor spreeuw bieden de woonhuizen buiten het plangebied nestgelegenheid.

• De zwarte roodstaart kan zich vestigen op bouwterreinen en kan broeden in hopen afval of bouwmateriaal
• De volgende biotopen zijn aanwezig: bebouwing; bomen (niet lijnvormig); open, in verbinding staand water; struweel 

en verharding algemeen. Zie Tabel 3 voor voorbeelden van vogelsoorten die verwacht worden.
• Duiven, zoals de houtduif, kunnen vrijwel het gehele jaar broeden in bomen en bosschages en daar dient rekening 

mee gehouden te worden. Zie 5.1.1 voor de te nemen maatregelen voor vogels.

1, 2 Artikel 3.1 lid 
1, 2 en 4 

en/of

Artikel 1.11

Gewone 
dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, 
laatvlieger

m z, w, p, 
k, vl

Verblijfplaatsen: de sporthal wordt gesloopt. Het gebouw heeft aan weerszijden open spleten van ongeveer 2-3 centimeter 
in de houten dakgevel waar vleermuizen in kunnen kruipen (zie Bijlage 9). Hier kunnen ook grotere vleermuissoorten in 
kruipen, zoals laatvlieger. In het bijgebouw zijn aan de zuidoostelijke zijde open stootvoegen van ongeveer 1,5 centimeter 
aangetroffen waar vleermuizen in kunnen kruipen. Vleermuizen hebben hierdoor toegang tot de spouw en kunnen daarin 
verblijven. Aan de randen van deze zijde is verlichting geplaatst. De beschenen open stootvoegen zijn ongeschikt. Echter, 
open stootvoegen in het midden worden niet beschenen en zijn geschikt. Bij de zuidwestelijke zijde zijn er geschikte 
spleten tussen de muur en daklijst aanwezig waarachter verblijfplaatsen van vleermuizen zich kunnen bevinden. Daarnaast 
wordt verlichting tijdens en na de werkzaamheden geplaatst die gebouwen, bomen of beplanting beschijnt. Ook kunnen 
geschikte openingen voor vleermuizen in woonhuizen buiten het plangebied blootgesteld worden door lichteffecten. 
Negatieve effecten kunnen daarom niet uitgesloten worden. Massawinterverblijven kunnen uitgesloten worden, omdat er 
geen gebouwen vanaf vier etages aanwezig zijn. 
Essentiële vliegroute: de sporthal wordt gesloopt en het plangebied wordt herontwikkeld. Mogelijk worden bomen 
of struwelen gekapt. Er wordt extra licht verwacht tijdens- en na de werkzaamheden. Ten noorden van het plangebied 
bevindt zich een watergang, die doorloopt naar geschikte foerageergebieden. Daarnaast zijn geen alternatieve vliegroutes 
beschikbaar in de woonwijken ten noorden en zuiden van het plangebied. Effecten op een essentiële vliegroute kunnen 
daarom niet worden uitgesloten. 
Essentieel foerageergebied: er wordt geen groot oppervlak aan houtige beplanting of moeras verwijderd óf een groot 
oppervlak aan water gedempt. Effecten op essentieel foerageergebied kunnen daarom uitgesloten worden.

1, 2 Artikel 3.5 lid 
1, 2 en 4

HR-soorten

Huismus a, m n, fl Nesten: de sporthal wordt gesloopt en het plangebied wordt herontwikkeld. Hoewel binnen het plangebied geen geschikte 
gebouwen aanwezig zijn, zijn op 20 meter van het plangebied wel geschikte woonhuizen aanwezig. Tijdens het veldbezoek 
zijn op de woonhuizen huismussen waargenomen. Het is daarom aannemelijk dat nesten hierin aanwezig zijn. Bij de sloop 
van de sporthal worden harde geluiden verwacht. Huismus is gevoelig voor geluid. Daarom kunnen negatieve effecten op 
mogelijke nesten niet worden uitgesloten.
Functionele leefomgeving: er zijn foeragerende groepen huismussen waargenomen in het plangebied. Het plangebied 
is geschikt als foerageergebied en maakt onderdeel uit van de functionele leefomgeving van huismus. In het plangebied 
worden mogelijk hagen (schuilplaats) en foerageerplaatsen in struweel verwijderd. Ook kan de fysieke aanwezigheid van 
mensen en materieel een verstorende werking geven voor de functionele leefomgeving van huismus. Om deze reden 
kunnen negatieve effecten op de functionele leefomgeving niet worden uitgesloten.

1, 2 Artikel 3.1 lid 
4 en Vogel 
met een 
jaarrond 
beschermd 
nest

Gierzwaluw m n De sporthal wordt gesloopt. In de sporthal zijn geen geschikte openingen aangetroffen voor gierzwaluw. De open 
spleten zijn te smal voor (drachtige) gierzwaluwen. Echter, ten noorden van het plangebied zijn geschikte woonhuizen 
aanwezig waar nestgelegenheid is achter geschikte openingen in de nokpan. Bij deze woonhuizen is sprake van een 
vrije uitvlieghoogte van drie meter en vrije uitvliegbreedte van een meter. Aangezien er sprake is van een korte afstand 
van 20 meter van de sporthal tot nestgelegenheid, kunnen de werkzaamheden deze nesten verstoren. Zowel de locatie 
(dorpskern) als de biotoop (invliegopeningen) zijn geschikt voor verblijfplaatsen van gierzwaluw ten noorden van het 
plangebied. Negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten.

1, 2 Artikel 3.1 lid 
4 en Vogel 
met een 
jaarrond 
beschermd 
nest

¹ Zoals omschreven in paragraaf 2.2.   2 De beschermingsregimes zijn toegelicht in Bijlage 1.
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V = vogels zonder jaarrond beschermd nest, GZ = gierzwaluw, HM = huismus, FL HM = functionele leefomgeving 

huismus, VM = vleermuizen, VL = vliegroute.

Figuur 3: kaart met het plangebied, biotopen waar diersoorten in verwacht worden en relevante 

waarnemingen. In bijlage 10 is een detailkaart van de sporthal en bijgebouw weergegeven. Alleen biotopen 

waar beschermde soorten aanwezig kunnen zijn, zijn weergegeven in deze figuur. In Tabel 3 wordt per biotoop 

beschreven welke broedvogels er kunnen voorkomen. Dit is echter slechts een indicatie, er kunnen altijd nog andere 

vogels aanwezig zijn in dit biotoop. In de houten dakgevel en open stootvoegen van de sporthal zijn geschikte 

openingen voor vleermuizen waar verblijfplaatsen mogelijk zijn. Er kan sprake zijn van een essentiële vliegroute 

voor vleermuizen bij struwelen langs watergangen en boven watergangen. In de struwelen in het plangebied zijn 

huismussen waargenomen. Hierdoor maakt het struweel deel uit van de functionele leefomgeving van huismus. 

In de woonhuizen ten noorden van het plangebied kunnen nesten van gierzwaluw en huismus aanwezig zijn. Deze 

kunnen verstoord worden tijdens de werkzaamheden. Er broedt een houtduivenpaar in het plangebied, waar 

rekening mee gehouden dient te worden.

Plangebied

Onderzoeksgebied

Waarnemingen

Nest (houtduif)

Aanwezig (huismus)

Biotopen

Verlichting

Vliegroute (VM)

Geschikte openingen nokpan (GZ)

Open spleten (VM)

Open stootvoegen (VM)

Struweel (FL HM, V)

Woonhuizen (VM, V)

Open, in verbinding staand water 

(V, VL)

Bomen (V)

Legenda
Aanwezige biotopen Beschrijving biotoop Vogels zonder jaarrond 

beschermd nest die 
te verwachten zijn 
(indicatief, het betreft 
geen volledige lijst):

Bebouwing gebouwen, zoals woonhuizen en 
panden 

spreeuw, kauw, zwarte 
roodstaart, merel

Bomen (niet lijnvormig) boom, boomgroep of houtig 
vlakelement

pimpelmees, houtduif,  
putter, vink

Open, in verbinding staand water groter water zoals: sloot, boezem, 
rivier, meer

fuut, meerkoet, 
knobbelzwaan

Struweel struiken, zonder bomen/boomlaag heggenmus, tuinfluiter, 
tjiftjaf, winterkoning, 
roodborst, zwartkop

Verharding algemeen straatbetegeling, asfalt, paden, 
erfverharding

n.v.t.

Tabel 3: Beschrijving van de biotopen en te verwachten vogels zonder jaarrond beschermd nest



Toelichting op de afbeelding

Zicht op de waterloop ten noorden van het plangebied 

(kijkrichting zuidoost).
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3.3 Zorgplicht

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen (zie Bijlage 1). Uit de zorgplicht volgt dat 

nadelige gevolgen voor flora of fauna voorkomen worden of dat noodzakelijke maatregelen getroffen 

worden. 

Planten

De volgende plantensoorten zijn binnen het plangebied aangetroffen: kruipende boterbloem, 

ridderzuring, grote brandnetel, paarse dovenetel, gewone paardenbloem, harig wilgenroosje, 

gestreepte witbol, gewone brunel, gewone veldkers, herderstasje, gele lis, groot hoefblad, gewone els, 

gewone es, klimop, mannetjesvaren, speenkruid, schijnaardbei, straatgras, klein kruiskruid, hondsdraf 

en diverse uitheemse tuinplanten. Voor deze algemene planten zijn geen maatregelen benodigd. Er 

zijn geen bedreigde planten van de Rode Lijst aangetroffen.

Dieren

In het plangebied kunnen verschillende diersoorten aanwezig zijn welke relevant zijn om rekening 

mee te houden tijdens de voorgenomen ontwikkeling. Deze worden hieronder per biotoop benoemd. 

Grasland

In het grasland kunnen soorten aanwezig zijn, zoals: aardmuis, veldmuis en gewone pad.

Bosschage

In de bosschages kunnen soorten aanwezig zijn, zoals: egel, gewone bosmuis en bruine kikker.  
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4. CONCLUSIE & AANBEVELINGEN

4.1 Conclusie

De conclusie geeft antwoord op de centrale vraag:

Is de voorgenomen ontwikkeling in strijd met de soort- of gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming 

(Wnb) of het provinciaal beleid? En welke vervolgstappen dienen genomen te worden voor met de uitvoering 

gestart kan worden?

Hieronder volgt een antwoord op de centrale vraag. In tabel 4 is de conclusie samengevat.

De voorgenomen ontwikkeling is naar verwachting  in strijd met het onderdeel soortbescherming uit 

de Wet natuurbescherming. Houtduif broedt in het plangebied en er kunnen verblijfplaatsen van 

vleermuizen op de planlocatie aanwezig zijn. Ook kan er sprake zijn van essentiële vliegroute voor 

vleermuizen die verstoord kan worden. Tijdens de werkzaamheden kunnen nesten van huismus en 

gierzwaluw verstoord worden in woonhuizen buiten het plangebied. Het plangebied maakt deel uit  van 

de functionele leefomgeving van huismus. Daarnaast kunnen 'vogels zonder jaarrond beschermd nest' 

zich in de toekomst vestigen, als er geen voorzorgsmaatregelen worden genomen. De voorgenomen 

ontwikkeling is daarnaast mogelijk ook in strijd met het onderdeel gebiedsbescherming uit de Wet 

natuurbescherming. Verder zijn de plannen niet in strijd met provinciale gebiedsbescherming.

Tabel 4: Samenvatting conclusie

Soort(groep)/gebied Maatregel Onderzoek Overig/opmerking

Vogels zonder jaarrond beschermd nest x zie paragraaf 5.1.1

Huismus x x zie paragraaf 4.2

Gierzwaluw x (x) zie paragraaf 4.2 en 5.1.2

Vleermuizen x x zie paragraaf 4.2 en 5.1.3

x = maatregel of onderzoek is benodigd,  (x) = onderzoek is enkel benodigd als de maatregelen niet uitgevoerd kunnen 

worden. 

Zie paragraaf 5.1 voor informatie over hoe om te gaan met soorten waarvoor geen onderzoek benodigd 

is, maar waarvoor wel maatregelen benodigd zijn. In Bijlage 10 is een stroomschema te vinden waarin 

de vervolgstappen zijn opgenomen met een indicatieve doorlooptijd.

4.2 Nader onderzoek is nodig voor de volgende soorten en gebieden

Voor iedere soort waarvoor de Wet Natuurbescherming en/of het natuurbeleid van de provincie  

(mogelijk) wordt overtreden, wordt hieronder de vervolgstap beschreven. 

• Vleermuizen: zie Tabel 2 voor de soorten en functies. Het onderzoek naar vliegroutes en 

verblijfplaatsen in de omgeving is niet benodigd indien voldaan kan worden aan de maatregelen 

in paragraaf 5.1.2. Het onderzoek naar verblijfplaatsen in het plangebied kan niet voorkomen 

worden met een maatregel. Het onderzoek  naar verblijfplaatsen in het plangebied dient globaal 

plaats te vinden tussen half mei en half oktober volgens het Vleermuisprotocol 2021. Er zijn 

onder andere veldbezoeken benodigd in het voorjaar en najaar.

• Huismus: nesten en functionele leefomgeving. Indien er niet aan de maatregel in paragraaf 

5.1.3. kan worden voldaan, dient het nader onderzoek uitgebreid te worden met de geschikte 

woonhuizen buiten het plangebied. Dit onderzoek dient bij voorkeur plaats te vinden door het 

uitvoeren van minimaal twee veldbezoeken in de periode april t/m 20 juni.

• Gierzwaluw: nesten. Indien er niet aan de maatregel in paragraaf 5.1.3. kan worden voldaan, 

dient het te onderzoeken gebied uitgebreid te worden met de geschikte woonhuizen buiten het 

plangebied. Dit onderzoek dient bij voorkeur plaats te vinden door het uitvoeren van minimaal 

drie veldbezoeken in de periode juni t/m half juli

Algemene opmerking:

In 4.1 is de conclusie weergegeven. Voor de volledigheid én om een verkeerde interpretatie 

te voorkomen, dient het gehele rapport gelezen te worden. Zo geeft hoofdstuk 1 belangrijke 

informatie over de opzet en afbakening van het onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt informatie 

gegeven over de begrenzing van het plangebied en welke werkzaamheden getoetst zijn. 

Hoofdstuk 3 geeft nadere informatie over de aanwezigheid van soorten en gebieden. Ook de 

bijlagen zijn onlosmakelijk met de inhoud verbonden, met name Bijlage 8.
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Hieronder volgen de te nemen maatregelen om overtreding van wetsartikelen te voorkomen tijdens 

de uitvoering van de werkzaamheden. De maatregelen zijn opgedeeld in:

• 5.1 Maatregelen beschermde soorten (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10);

• 5.2 Zorgplichtmaatregelen (artikel 1.11);

• 5.3 Bovenwettelijke maatregelen.

Daarnaast wordt in paragraaf 5.4 besproken wat u kunt doen bij een wijziging van de ontwikkeling of 

wanneer de gegeven adviezen niet passen in de uitvoering of planning.

5.1 Maatregelen beschermde soorten

Er zijn maatregelen nodig voor de volgende beschermde soorten: vogels en vleermuizen.

5.1.1 Vogels zonder jaarrond beschermd nest

Voorkom vernietiging van vogelnesten óf een verstoring die van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van een in Europa inheemse vogelsoort. Nesten van deze soorten mogen niet 

beschadigd, weggehaald of vernietigd worden. Ook verstoringen die leiden tot het verlaten van het 

nest zijn verboden. De meeste vogels broeden globaal tussen half maart en half augustus. Echter, alle 

broedende in Europa inheemse vogelsoorten zijn te allen tijde beschermd.

Maatregel 1: verricht de werkzaamheden buiten de broedperiode van de aanwezige soorten. Op 

basis van het veldbezoek waarin we op aanwezige vogelsoorten hebben gelet én op basis van de 

aanwezige biotopen, verwachten wij dat de broedperiode loopt van februari t/m half augustus. Indien 

het niet mogelijk is om buiten deze broedperiode te werken, kan maatregel 2 uitkomst bieden.

Maatregel 2: laat voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie uitvoeren door een 

ecoloog. Indien er geen broedende vogels worden vastgesteld, kunnen de werkzaamheden alsnog 

5. MAATREGELEN

Algemene opmerking:

Verricht geen werkzaamheden voordat de nadere onderzoeken zijn afgerond, maatregelen 

zijn genomen en/of (indien aan de orde) een ontheffing of vergunning is verkregen. Of treed 

voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met een deskundig ecoloog over welke 

werkzaamheden wél mogelijk zijn. Afwijkingen dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden om 

aantoonbaar volgens de wet te werken (omgekeerde bewijslast). Zie ook paragraaf 5.4.

doorgang vinden. Let op: in de aangegeven broedperiode is er veelal een grote kans op het aantreffen 

van broedende vogels. Een gunstige uitkomst van de inspectie is vooraf niet te geven. 

Zwarte roodstaart 

Zwarte roodstaart kan aanwezig zijn op bouwterreinen en broeden in hopen afval of bouwmateriaal. 

Als de soort tot broeden komt op het terrein is het nest beschermd en zal hier rekening mee gehouden 

moeten worden.

Maatregel: voorkom vestiging van zwarte roodstaart door in de broedperiode (globaal van half maart 

t/m eind juli) bouwmateriaal, hopen houtafval of stenen direct te verwijderen uit het plangebied. Of dek 

de bouwmaterialen geheel af met een stevig zeil of doek.

5.1.2 Vleermuizen (lichteffecten voorkomen)

In de woonhuizen ten noorden van het plangebied kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig 

zijn. De watergang noorden van het plangebied kan een essentiële vliegroute zijn voor vleermuizen. 

Verwacht wordt dat de werkzaamheden tot negatieve effecten zullen leiden op verblijfplaatsen in 

deze woonhuizen en deze verwachte essentiële vliegroute. Om een overtreding te voorkomen, zijn 

onderstaande maatregelen opgesteld.

Maatregel 1 (verblijfplaatsen): verricht geen werkzaamheden tussen zonsondergang en 

zonsopkomst. Zorg dat er 's nachts geen bouwplaatsverlichting schijnt op geschikte openingen op 

de sporthal en bijgebouw in het plangebied èn geschikte woonhuizen buiten het plangebied (zie 

Figuur 3). Vleermuizen zijn 's avonds en 's ochtends actief en kunnen door het gebruik van verlichting 

verstoord worden, waardoor zij hun verblijfplaats of foerageergebied niet kunnen bereiken. Indien 

dit niet mogelijk is, dan dient het nader onderzoek naar vleermuizen uitgebreid te worden met deze 

woonhuizen. Onderzoek naar verblijfplaatsen binnen het plangebied is sowieso nodig, zie paragraaf 

4.2 voor meer informatie.

Maatregel 2 (vliegroute): voorkom het beschijnen van licht op de watergang tijdens de werkzaamheden 

en in de nieuwe situatie. De watergang dient geheel onbeschenen te blijven.

Indien het niet mogelijk is om aan deze maatregel te voldoen, dan dient nader onderzoek verricht te

worden naar vliegroutes, zie paragraaf 4.2.
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5.2.1 Zoogdieren

In het plangebied kunnen soorten voorkomen zoals benoemd in paragraaf 3.3. De volgende 

maatregelen zijn nodig om rekening te houden met deze soorten:

• Indien er verstoring plaatsvindt, dient er een passende vluchtroute beschikbaar te zijn. Dit geldt 

in het bijzonder voor vogels en grondgebonden zoogdieren (zoals muizen, egels) om verkeers-

slachtoffers te voorkomen. Werk vanaf één zijde en bij voorkeur van een drukke naar een rus-

tige locatie toe, zoals een open veld of ruigte.  Werk ook op een aangepast tempo, zodat dieren 

kunnen vluchten. 

• Kunstmatige verlichting werkt verstorend op zoogdieren en andere fauna. Werk daarom niet 

tussen zonsondergang en zonsopkomst. 

• Voorkom of beperk daarnaast de toepassing van kunstlicht en de verstrooiing van licht buiten 

de projectlocatie. Voorkom ook het direct schijnen op wateroppervlakken of groenelementen, 

zoals bosschages en ruigtes. 

• Zorg dat er voldoende dekking aanwezig blijft van bosschages voor bijvoorbeeld de egel en 

diverse muizensoorten. Plant nieuwe beplanting aan, voordat de oude verwijderd wordt.

5.2.2 Amfibieën

In het plangebied kunnen soorten voorkomen zoals benoemd in paragraaf 3.3. De volgende 

maatregelen zijn nodig om rekening te houden met deze soorten:

• Verplaats individuen die aanwezig zijn binnen het werkterrein naar een vergelijkbare, veilige 

plek buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.

5.1.3 Huismus en gierzwaluw

Huismus en gierzwaluw zijn vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest. Soorten met een jaarrond 

beschermd nest zijn zeer honkvast en geschikte nestplaatsen zijn beperkt beschikbaar. Verstoringen, 

die het broedsucces verminderen of zelfs leiden tot het verlaten van het nest (waardoor de jongen 

sterven), zijn verboden. 

Maatregel: voorkom sterke trillingen en harde geluiden over een lange periode nabij mogelijke nesten 

in geschikte woonhuizen van huismus en gierzwaluw tijdens de broedperiode (zie Figuur 3). Deze 

periode loopt van maart t/m augustus. Voorkom ook fysieke aanwezigheid van mensen en materieel 

in de functionele leefomgeving van huismus. Indien er niet aan deze maatregel voldaan kan worden, 

dient het nader onderzoek naar nesten van huismus en gierzwaluw uitgebreid te worden met de 

geschikte woonhuizen. Zie paragraaf 4.2 voor meer informatie. 

5.2 Zorgplichtmaatregelen

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen (zie Bijlage 1). Uit de zorgplicht volgt dat 

nadelige gevolgen voor flora of fauna voorkomen worden óf dat noodzakelijke maatregelen getroffen 

worden. Hieronder volgt de strategie om met deze soorten om te gaan, zie kader. 

Strategie zorgplicht:

Om invulling te geven aan de zorgplicht wordt de volgende strategie gevolgd: 

1. In eerste instantie worden alle vaste rust- of verblijfplaatsen waar mogelijk gespaard of worden 

de werkzaamheden verricht buiten de verstoringsafstand van de betreffende soorten. 

2. Indien dit niet mogelijk is, vinden de werkzaamheden plaats buiten de kwetsbare perioden 

voor de betreffende soorten. De voortplantingsperiode en de winterrust zijn hier voorbeelden 

van. In paragraaf 3.3 zijn per biotoop de zorgplichtsoorten opgenomen die in het plangebied 

verwacht worden.

Indien niet voldaan kan worden aan de strategie in bovenstaand kader, dan zijn de volgende 

maatregelen minimaal benodigd om nadelige gevolgen te voorkomen.
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5.3 Bovenwettelijke of aanvullende maatregelen

Dit rapport is opgesteld om aan de wettelijke eisen uit de Wet natuurbescherming te voldoen. In het 

rapport wordt dus in principe geen rekening gehouden met aanwezige natuurwaarden die niet wettelijk 

beschermd zijn. Maar ook niet-beschermde natuurwaarden zijn waardevol om te behouden. Daarnaast 

zijn er vaak ecologische kansen aanwezig die eenvoudig te realiseren zijn. Wij vinden het belangrijk om 

ook daar aandacht aan te geven.

Biodiversiteit

Wil je met een onafhankelijke en herhaalbare meting weten hoe het met de biodiversiteit gesteld 

is in jouw plangebied? En wil je daarnaast aanbevelingen om gericht maatregelen te nemen die 

de biodiversiteit verhogen? Vraag ons dan om een Quickscan Biodiversiteit uit te voeren!   

Met de Quickscan Biodiversiteit wordt aantoonbaar gemaakt wat de huidige biodiversiteit is. 

Bij een vervolgmeting kan de bijdrage dan objectief worden bepaald. Vraag de projectadviseur 

gerust om de folder of om meer informatie.

5.3.1 Ecologische kansen

Binnen het plangebied zijn de volgende ecologische kansen of mogelijkheden aanwezig: 

Nieuwbouw

• Raadpleeg de 'checklist groen bouwen' om te zien welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden 

bij nieuwbouw.

• In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van vleermuizen. Wij adviseren 

om in de nieuwbouw voorzieningen te treffen voor vleermuizen, zoals een toegankelijke (dubbele) 

spouw. Denk ook aan vleermuisvriendelijke verlichting en biotoopverbeterende maatregelen, zoals 

aanplant van inheemse struiken en bomen of leg een (grote) poel aan. Op vleermuis.net is meer 

informatie beschikbaar ter inspiratie.

Nieuwe aanplant of vegetatie-ontwikkeling

• Kies voor de beplanting voor inheemse bomen en struiken. Deze planten hebben voor insecten, 

vlinders en vogels een hogere waarde dan uitheemse planten. Kies bij aanplant voor streekeigen 

soorten van autochtoon materiaal. Vermijd daarnaast te allen tijde de aanplant van invasieve 

exoten, zoals japanse duizenknoop, watercrassula en grote waternavel.

• Realiseer een rand of plek met ruigtekruiden. Door een plek met ruigtekruiden te realiseren en 

deze slechts éénmaal per twee jaar te maaien, ontstaat een overgang in de vegetatie. Deze rand 

is waardevol voor bijvoorbeeld planten, vlinders en kleine zoogdieren. Spontane ontwikkeling is de 

eenvoudigste manier. Indien toch voor inzaaien wordt gekozen, dan dient bij voorkeur gekozen te 

worden voor biologisch zaad van inheemse kruiden met een regionale herkomst.

https://www.checklistgroenbouwen.nl/maatregelen/
http://www.vleermuis.net/bescherming/voorzieningen-aan-huis-o-a-kasten
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/zaden-en-plantmateriaal/feiten-en-cijfers-zaden-plantmateriaal/feiten-en-cijfers-biodiversiteit


Toelichting op de afbeelding

Impressie plangebied: zicht op de te slopen sporthal (kijkrichting 

west).
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5.4 Wat te doen bij een wijziging van de ontwikkeling of bij het afwijken van het advies?

De adviezen in dit rapport zijn opgesteld om te werken volgens de geldende natuurwetgeving. Wij 

zijn hierbij uitgegaan van de voorgenomen ontwikkeling zoals aangeleverd door de opdrachtgever of 

tussenpersoon. Indien de geplande ontwikkeling wijzigt, bijvoorbeeld doordat het plangebied groter 

wordt of de werkzaamheden veranderen, dan is de kans aanwezig dat ook het voorliggende advies 

wijzigt. Neem in dat geval contact op met een adviseur (zie colofon) om te onderzoeken of er passende 

maatregelen zijn waarbij conform de geldende natuurwetgeving kan worden gewerkt. 

Vervolgstappen niet inpasbaar?

Ook kan het zijn dat wij maatregelen of vervolgstappen adviseren die niet goed in te passen zijn in 

de planning of uitvoering. Afwijken van het plan of advies is sommige gevallen mogelijk, maar altijd 

onder begeleiding van een deskundig ecoloog. Het is mogelijk dat in een vervolgtraject beschermde 

planten uitgestoken moeten worden of beschermde dieren gevangen moeten worden. Hiervoor is een 

ontheffing benodigd. Dit dient daarom altijd onder begeleiding plaats te vinden van een deskundig 

ecoloog met kennis van de betreffende soorten.

Algemene opmerking:

Indien er een wijziging plaatsvindt in het plan of de uitvoering, dient de effectbeoordeling 

opnieuw uitgevoerd te worden. Dit geldt in het bijzonder voor (extra) licht, geluid, trillingen 

of nachtelijke werkzaamheden. Dit geldt ook in gevallen waarbij het werkterrein groter wordt, 

werkroutes wijzigen of op andere plekken wordt gewerkt binnen het plangebied, zoals een 

watergang, bosschage of oever. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemer/uitvoerder.

Andere beschermde soorten aangetroffen?

Indien er beschermde soorten worden aangetroffen die niet in dit rapport benoemd zijn, dient direct 

contact opgenomen te worden met een ecoloog om te bepalen hoe gehandeld dient te worden.
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BIJLAGE 1 - WET NATUURBESCHERMING

Wet natuurbescherming (Wnb)

In de Wet natuurbescherming zijn meerdere oude wetten samengevoegd. 

Relevant zijn de samenvoegingen van de Natuurbeschermingwet 1998 die 

over beschermde gebieden gaat, de Boswet die over bescherming van 

houtopstanden gaat en de Flora- en faunawet die over de bescherming 

van soorten gaat. Al deze regels zijn al dan niet aangepast overgenomen 

in de Wnb. Wij toetsen een ingreep in aan de Wnb en daardoor aan wat 

eerst drie wetten waren. Hiernaast is weergegeven waar wij aan toetsen.

Soortbescherming

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes waarin de 

voorschriften van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern 

en Bonn) zijn geïmplementeerd. Aanvullende voorschriften zijn gesteld voor 

de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke voorschriften vallen, 

maar wel bescherming behoeven, dat zijn de andere soorten. In de Wet  

natuurbescherming zijn de beschermingsregimes in drie aparte paragrafen 

neergelegd. Per beschermingsregime is bepaald welke verboden er gelden 

en onder welke voorwaarden ontheffing of vrijstelling kan worden verleend 

door het bevoegd gezag. In de tabel hiernaast is weergegeven op welke 

beschermingsregimes welke verboden van toepassing zijn.

Elke provincie heeft de mogelijkheid soorten die onder de andere soorten 

vallen vrij te stellen. De vrijgestelde soorten zijn in Bijlage 3 weergegeven.

Omgevingswet 

Het kabinet heeft besloten dat de natuurbeschermingsregels overgaan 

in het stelsel van de Omgevingswet. De Aanvullingswet natuur voorziet 

in deze wijzigingen van de Omgevingswet, zodat die wet straks over de 

nodige bevoegdheden en instrumenten beschikt om regels te stellen en 

maatregelen te treffen voor de bescherming van de natuur. Vermoedelijk zal 

de wet in 2021 in werking treden.

Verbodsartikel Lid Toelichting

3.1 Vogelrichtlijn Lid 1 Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn te doden of te vangen.

Lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadi-
gen, of nesten van vogels weg te nemen.

Lid 3 Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.

Lid 4 Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.

Lid 5 Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

3.5 Habitatrichtlijn Lid 1 Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II 
bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen.

Lid 2 Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.

Lid 3 Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.

Lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 
vernielen.

Lid 5 Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag 
van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.

Artikel 3.10 andere 
soorten

Lid 1 Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, 
vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet:
a: opzettelijk te doden of te vangen; 
b: de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen,  
c: vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/aanvullingswetten/aanvullingswet-natuur
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Beschermde nesten

*Het verbod van het vernietigen of wegnemen van nesten geldt alleen tijdens het broedseizoen van de 

soorten die elk jaar een nieuw nest maken. De soorten die jaarlijks terug komen op het zelfde nest zijn 

jaarrond beschermd. Specifiek gaat dit om vogels van categorie 1t/m 4  en de nesten van soorten in 

categorie 5 als er onvoldoende alternatieven zijn.

• Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik 

zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

• Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de 

nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

• Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broe-

den en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden 

voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

• Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat 

zijn een nest te bouwen.

• Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 

hebben  

gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken 

om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

De soorten die beschermd zijn staan in Bijlage 2 weergegeven, hierbij wordt ook aangegeven welke 

vogels onder de categorieën vallen.  

Zorgplicht

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen:

Artikel 1.11, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere 

nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

Artikel 1.11, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet 

of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden  

veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild 

levende dieren en planten:

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft 

om die gevolgen te voorkomen, of

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Beschermde gebieden

In Europa is een netwerk van beschermde gebieden opgezet. Dit zijn de zogenoemde Natura 2000- 

gebieden. Deze gebieden zijn in de Wnb zwaar beschermd. Volgens de Wnb is het volgens artikel 2.7 lid 2 

verboden zonder vergunning projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of 

de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen 

hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

Dit geld ook voor projecten die fysiek buiten het Natura 2000-gebied gelegen zijn maar wel een effect 

kunnen hebben op het gebied (externe werking).

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen  

natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet 

natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. 

In het Natuurnetwerk Nederland liggen:

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;

• gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;

• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;

• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de 

Waddenzee;

• alle Natura 2000-gebieden. 

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland. De ligging en 

bescherming van de NNN is vastgelegd in de provinciale Structuurvisie, welke door de gemeentes wordt 

uitgewerkt in bestemmingsplannen, conform de Wet Ruimtelijke Ordening.



Rapportage Wet natuurbescherming. Wij maken ecologische risico’s inzichtelijk en adviseren over het voorkomen van wetsovertreding. 21

Natuurwaarden buiten het Natuurnetwerk Nederland

Ook buiten het NNN zijn grote natuurwaarden aanwezig. Behoud, herstel en verdere ontwikkeling 

van deze natuurwaarden dragen substantieel bij aan de biodiversiteit. Wij beoordelen ook eventuele 

effecten op beschermde beleidsgebieden. 

Zuid-Holland (enkel relevant voor plangebieden in Zuid-Holland): strategische reservering natuur en 

belangrijke weidevogelgebieden

Het realiseren van een natuurmantel in de vorm van een groenblauwe dooradering rondom de 

natuurkernen in het NNN. Deze mantel wordt de ‘Strategische reservering natuur’ genoemd. Het in 

stand houden van de belangrijke leefgebieden voor weidevogels in blijvend agrarisch gebied door 

agrarisch natuurbeheer. Weidevogelgebieden worden gerekend tot categorie 2 in het handelingskader 

ruimtelijke kwaliteit. Deze gebieden worden ‘Belangrijke weidevogelgebieden’ genoemd.

Beschermde houtopstanden

In de Wnb is het conform artikel 4.2 verboden houtopstanden te kappen buiten de bebouwde kom  

houtopstanden grenzen zonder hier vooraf een melding van te maken aan het bevoegd gezag. 

Deze regel geldt niet voor:

a. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;

b. houtopstanden op erven of in tuinen;

c. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;

d. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;

e. kweekgoed;

f. uit populieren of wilgen bestaande:

1°. wegbeplantingen;

2°. beplantingen langs waterwegen, en12

3°. eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;

g. het dunnen van een houtopstand;

h. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de 

productie van houtige biomassa, indien zij:

1°. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;

2°. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten 

beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en

3°. zijn aangelegd na 1 januari 2013.



Legenda tabel

Categorie 1: Jaarrond gebruikte nesten (steenuil)

Categorie 2: Zeer honkvaste koloniebroeders of afhankelijk bebouwing

Categorie 3: Zeer honkvaste broeders of afhankelijk bebouwing (geen 

kolonie)

Categorie 4: Vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest

Categorie 5: Honkvaste broeders, maar voldoende flexibel. Enkel 

beschermd bij zwaarwegende ecologische redenen, zoals een zeer 

ongunstige SvI (zie tekst onder kader).
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BIJLAGE 2 - BESCHERMDE SOORTEN

Tabellen Wet Natuurbescherming

Aan de indeling van de regels van de Wnb (bijlage 1) zitten verschillende soortenlijsten 

gekoppeld, namelijk 3.1. vogelrichtlijnsoorten, 3.5 habitatrichtlijnsoorten en 3.10 

andere soorten.

Artikel 3.1 Vogelrichtlijnsoorten

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten in 

artikel  1 van de Vogelrichtlijn. Deze worden hieronder niet allemaal specifiek 

benoemd. Hieronder wordt alleen ingegaan op de uitzonderingen en dat zijn de 

vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten van de categorieën 1 t/m 4 en 

bij uitzondering categorie 5-vogels. In de provincie Limburg gelden afwijkende 

provinciale beleidsregels passieve soortenbescherming. Zie daarvoor deze 

website. 

Nederlandse naam Categorie SvI* (als broedvogel)

Steenuil 1 matig ongunstig

Gierzwaluw 2 gunstig

Huismus 2 matig ongunstig

Roek 2 matig ongunstig

Grote gele kwikstaart 3 gunstig

Kerkuil 3 gunstig

Oehoe 3 gunstig

Ooievaar 3 gunstig

Slechtvalk 3 gunstig

Boomvalk 4 matig ongunstig

Buizerd 4 gunstig

Havik 4 gunstig

Ransuil 4 zeer ongunstig

Sperwer 4 gunstig

Wespendief 4 gunstig

Zwarte wouw 4 onbekend, vermoedelijk 
gunstig

Blauwe reiger 5 matig ongunstig

Boerenzwaluw 5 gunstig

Bonte vliegenvanger 5 gunstig

Boomklever 5 gunstig

Boomkruiper 5 gunstig

Bosuil 5 gunstig

Brilduiker 5 zeer ongunstig

Draaihals 5 zeer ongunstig

Eidereend 5 zeer ongunstig

Ekster 5 zeer ongunstig (in het 
buitengebied)

Nederlandse naam Categorie SvI (als broedvogel)

Gekraagde roodstaart 5 matig ongunstig

Glanskop 5 matig ongunstig

Grauwe vliegenvanger 5 matig ongunstig

Groene specht 5 gunstig

Grote bonte specht 5 gunstig

Hop 5 onbekend, vermoedelijk 
ongunstig

Huiszwaluw 5 matig ongunstig

IJsvogel 5 gunstig

Kleine bonte specht 5 gunstig

Kleine vliegenvanger 5 onbekend, vermoedelijk 
geen broedvogel

Koolmees 5 gunstig

Kortsnavelboomkruiper 5 gunstig

Oeverzwaluw 5 gunstig

Pimpelmees 5 gunstig

Raaf 5 gunstig

Ruigpootuil 5 onbekend, vermoedelijk 
geen vaste broedvogel

Spreeuw 5 matig ongunstig

Tapuit 5 zeer ongunstig

Torenvalk 5 matig ongunstig

Zeearend 5 gunstig

Zwarte kraai 5 gunstig

Zwarte mees 5 matig ongunstig

Zwarte roodstaart 5 gunstig

Zwarte specht 5 matig ongunstig

Vetgedrukte soorten (uit cat. 5) hebben een zeer ongunstige staat van 

instandhouding en hebben daarom een zwaarwegende ecologische reden 

om als jaarrond beschermd aangemerkt te worden.

*SvI: Staat van Instandhouding

De SvI is bepaald op basis van (a) de ontwikkeling in de populatie, (b) 

ontwikkeling in verspreiding, (c) ontwikkeling in kwaliteit van het leefgebied, en (d) 

toekomstperspectief. 

De meest sombere score bij een van de vier elementen (verspreiding, populatie, 

leefgebied, toekomstperspectief) bepaalt de indicatieve SvI. Indien twee of meer 

keer ‘onbekend’ is aangegeven, gecombineerd met ‘groen’ (gunstig), dan is de SvI 

‘onbekend’.

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Limburg/CVDR604161.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Limburg/CVDR604161.html
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Artikel 3.5 Habitatrichtlijnsoorten

Onder artikel 3.5 vallen naast habitatrichtlijnsoorten ook soorten uit 

Bern I, Bern II en Bon I. Vogels vallen echter niet* onder artikel 3.5.

* In de officiële wettekst, gepubliceerd in het Staatsblad op 19 januari 

2016, is in artikel 3.5 verwezen naar de Conventie van Bern, Bijlage I en 

II en de Conventie van Bonn, Bijlage I. Met betrekking tot de in Bijlage II 

Conventie van Bern en Bijlage I Conventie van Bonn genoemde vogelsoorten, 

geldt volgens de wettekst artikel 3.5 ook de verbodsbepalingen en het 

beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. De MvT van de wet gaf juist 

aan dat de Vogelrichtijn de rechtsbasis vormt en dat de bescherming van 

vogels is geregeld in de Vogelrichtlijn, dat is uitgewerkt in art. 3.1. Er is lang 

verwarring geweest bij de verschillende bevoegde gezagen of de vogels 

genoemd in Bijlage II van de Conventie van Bern en Bijlage I Conventie 

van Bonn conform art. 3.5 waren beschermd of niet. Onlangs, op 1 juli 

2018, is echter een verzamelwet inwerking getreden waarin is aangegeven 

dat art. 3.5 niet van toepassing is op soorten, bedoeld in artikel 1 van de 

Vogelrichtlijn.

Soort Soort Soort Soort Soort

Apollovlinder Gestreepte dolfijn Heikikker Noordse vinvis Tijmblauwtje

Bataafse stroommossel Gestreepte waterroofkever Heldenbok Noordse vleermuis Tuimelaar

Bechsteins vleermuis Gevlekte witsnuitlibel Hille Noordse winterjuffer Tweekleurige vleermuis

Bever Gewone baardvleermuis Houting Noordse woelmuis Vale vleermuis

Boomkikker Gewone dolfijn Ingekorven vleermuis Oostelijke witsnuitlibel Vermiljoenkever

Bosvleermuis Gewone dwergvleermuis Juchtleerkever Orca Vroedmeesterpad

Boszandoog Gewone grootoorvleermuis Kamsalamander Otter Walrus

Brandts vleermuis Gewone spitsdolfijn Kemps’ zeeschildpad Pimpernelblauwtje Watervleermuis

Brede geelrandwaterroofkever Gewone vinvis Kleine dwergvleermuis* Platte schijfhoren Wilde kat*

Bronslibel Gladde slang Kleine hoefijzerneus Poelkikker Witflankdolfijn

Bruinvis Griend Kleine zwaardwalvis Potvis Witsnuitdolfijn

Bultrug Grijze dolfin Knoflookpad Rivierrombout Witte dolfijn

Dikkopschildpad Grijze grootoorvleermuis Kruipend moerasscherm Rosse vleermuis Wolf*

Donker pimpernelblauwtje Groene glazenmaker Laatvlieger Rugstreeppad Zandhagedis

Drijvende waterweegbree Groenknolorchis Lederschildpad Ruige dwergvleermuis Zilverstreephooibeestje

Dwergpotvis Grote hoefijzerneus Lynx Sierlijke witsnuitlibel Zomerschroeforchis

Dwergvinvis Grote rosse vleermuis Meervleermuis Soepschildpad Oeveraas**

Franjestaart Grote vuurvlinder Mopsvleermuis Spitsdolfijn van Gray Walrus**

Gaffellibel Hamster Muurhagedis Steur

Geelbuikvuurpad Hazelmuis Narwal Teunisbloempijlstaart

*= niet opgenomen in Bijlage 2 Memorie van Toelichting, maar wel op lijst Habitatrichtlijn Bijlage IV.

** = niet genoemd in Bijlage 3 Memorie van Toelichting: Tabel I, staat wel in Bijlage II van de Conventie van Bern.

BIJLAGE 2 - BESCHERMDE SOORTEN (VERVOLG)
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Artikel 3.10 Andere soorten

Hieronder vallen soorten genoemd in onderdeel A en onderdeel B bij de Wnb. Sommige van deze soorten zijn vrijgesteld bij ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en 

onderhoud. Dat verschilt per provincie. In Bijlage 3 is hiervan een overzicht te vinden.

Soort Soort Soort Soort Soort Soort Soort

Aardbeivlinder Bruine kikker Gewone bosspitsmuis Karthuizeranjer Naaldenkervel Veenbesblauwtje Molmuis

Aardmuis Bruinrode wespenorchis Gewone bronlibel Karwijselie Ondergrondse woelmuis Veenbesparelmoervlinder Oeveraas

Adder Bunzing Gewone pad Kempense heidelibel Pijlscheefkelk Veenbloembies Mercuurwaterjuffer

Akkerboterbloem Damhert Gewone zeehond Kleine ereprijs Pimpernelblauwtje Veenhooibeestje

Akkerdoornzaad Das Glad biggenkruid Kleine heivlinder Ree Veldmuis 

Akkerogentroost Dennenorchis Gladde zegge Kleine ijsvogelvlinder Ringslang Veldparelmoervlinder

Alpenwatersalamander Donker pimpernelblauwtje Grijze zeehond Kleine Schorseneer Roggelelie Veldspitsmuis 

Beekdonderpad Donkere waterjuffer Groene nachtorchis Kleine watersalamander Rood peperboompje Vinpootsalamander 

Beekkrombout Dreps Groensteel Kleine wolfsmelk Rosse woelmuis Vliegend hert

Beekprik Duinparelmoervlinder Groot spiegelklokje Kluwenklokje Rozenkransje Vliegenorchis

Beklierde ogentroost Dwergmuis Grote bosaardbei Knollathyrus Ruw parelzaad Vos 

Berggamander Dwergspitsmuis Grote bosmuis Knolspirea Scherpkruid Vroege ereprijs

Bergnachtorchis Echte gamander Grote leeuwenklauw Kommavlinder Schubvaren Vuursalamander 

Blaasvaren Edelhert Grote modderkruiper Konijn Schubzegge Waterspitsmuis

Blauw guichelheil Eekhoorn Grote parelmoervlinder Korensla Sleedoornpage Wezel 

Bokkenorchis Egel Grote vos Kranskarwij Smalle raai Wild zwijn 

Boommarter Eikelmuis Grote vuurvlinder Kruiptijm Speerwaterjuffer Wilde averuit

Bosbeekjuffer Elrits Grote weerschijnvlinder Kwabaal Spiegeldikkopje Wilde ridderspoor

Bosboterbloem Europese rivierkreeft Haas Lange zonnedauw Spits havikskruid Wilde weit

Bosdravik Franjegentiaan Hazelworm Levendbarende hagedis Steenbraam Woelrat

Bosmuis Geelgroene wespenorchis Hermelijn Liggende ereprijs Steenmarter Wolfskers

Bosparelmoervlinder Gentiaanblauwtje Honingorchis Meerkikker Stijve wolfsmelk Zandwolfsmelk

BIJLAGE 2 - BESCHERMDE SOORTEN (VERVOLG)
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Aardmuis x x x x x x x x x x x x

Bastaardkikker x x x x x x x x x x x x

Bruine kikker x x x x x x x x x x x x

Bosmuis x x x x x x x x x x x x

Bunzing x x x x x x

Dwergmuis x x x x x x x x x x x x

Dwergspitsmuis x x x x x x x x x x x x

Egel x x x x x x x x x x x

Gewone bosspitsmuis x x x x x x x x x x x x

Gewone pad x x x x x x x x x x x x

Haas x x x x x x x x x x x

Hermelijn x x x x x x

Huisspitsmuis x x x x x x x x x x x x

Kleine watersalamander x x x x x x x x x x x x

Konijn x x x x x x x x x x x

Meerkikker x x x x x x x x x x x x

Ondergrondse woelmuis x x x x x x x x x x

Ree x x x x x x x x x x x x

Rosse woelmuis x x x x x x x x x x x x

Steenmarter x

Tweekleurige bosspitsmuis x x x x x x x x x x x

Veldmuis x x x x x x x x x x x x

Vos x x x x x x x x x x x x

Wezel x x x x x x

Wild zwijn x

Woelrat x x x x x x x x x x x x

BIJLAGE 3 - VRIJGESTELDE SOORTEN

In afwijking van artikel 3.10, eerste lid, van de wet gelden 

de in dat lid opgenomen verboden niet voor de soorten 

hiernaast genoemd, mits het gaat om handelingen die 

worden verricht in verband met:

a. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting;

b. de uitvoering van werkzaamheden in het kader 

van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, 

watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 

oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 

in het kader van natuurbeheer;

c. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van 

bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of 

bosbouw;

d. bestendig gebruik.

Deze vrijstelling geldt dus niet voor (eenmalige) 

activiteiten, zoals evenementen of (sport)wedstrijden.

1 Per 1 december 2019 zijn bunzing, egel, hermelijn, 

ondergrondse woelmuis en wezel niet meer vrijgesteld 

in provincie Overijssel (bron).
2 Per 28 januari 2021 zijn bunzing, hermelijn en wezel 

niet meer vrijgesteld in provincie Flevoland (bron).

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9923.phVerordening006-va01/b_NL.IMRO.9923.phVerordening006-va01_882.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-590.html


Rapportage Wet natuurbescherming. Wij maken ecologische risico’s inzichtelijk en adviseren over het voorkomen van wetsovertreding. 26

BIJLAGE 4 - WERKWIJZE ONDERZOEK

Werkwijze

Dit onderzoek bestaat uit een bureau-onderzoek, een veldonderzoek en een toetsing. Daarna volgen de conclusie en de aanbevelingen. Hieronder volgt per onderdeel een toelichting op de methode.

Soortbescherming

Als eerste wordt het bureau-onderzoek uitgevoerd. Hieruit volgt een lijst met soorten die in de omgeving aanwezig zijn. Deze lijst is weergegeven in Bijlage 7 en Bijlage 8 en is een samenstelling van:

• Soorten die naar voren komen uit een analyse van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Er wordt standaard gekozen voor een tijdreeks van vijf jaar en een afstand van drie kilometer rond de grens 

van het plangebied. Alle waarnemingen van soorten met relevant gedrag worden bekeken en beoordeeld. 

• Soorten die niet uit te sluiten zijn op basis van verspreiding. Deze zijn in Bijlage 8 weergegeven met een *. Dit betreft soorten die zeer mobiel zijn (zoals de rivierrombout), vrij algemeen voorkomen (zoals de 

gewone dwergvleermuis) of soorten waarvan vestiging in de nabije toekomst verwacht wordt (zoals de bataafse stroommossel). 

Na het bureau-onderzoek wordt een veldonderzoek uitgevoerd. Bij dit veldonderzoek onderzoekt een deskundig ecoloog of er geschikt biotoop aanwezig is voor beschermde soorten. Het veldonderzoek is een 

potentiebepaling, en is geen onderzoek naar de daadwerkelijke aanwezigheid van soorten. De beoordeling wordt verricht aan de hand van een lijst met alle beschermde soorten, dus niet alleen de soorten die uit het bureau-

onderzoek komen. Er kunnen namelijk altijd soorten in het plangebied aanwezig zijn, die niet uit het bureau-onderzoek komen.  

De beoordeling van de biotopen wordt uitgevoerd op basis van de kennis van de ecoloog, eventueel aangevuld met een literatuurstudie, welke wordt vermeld in de bronnenlijst. Daarnaast wordt gezocht naar individuen, 

sporen of verblijfplaatsen van beschermde soorten, zoals (poot)afdrukken, holen, haren, braakballen, wissels en uitwerpselen. Alle aangetroffen geschikte biotopen, individuen, sporen en verblijfplaatsen worden in het veld 

geregistreerd met Waarneming Pro (WrnPro) en in het rapport weergegeven (zie Fig.4. in paragraaf 3.2).

Als de ecoloog tijdens het veldonderzoek geschikt biotoop heeft gevonden voor een bepaalde soort, maar er niet zeker van is of deze soort op de betreffende locatie voor kan komen, dan wordt vastgesteld of de soort wel 

of niet in het plangebied voor kan komen door te kijken naar: 

• verspreiding;

• dispersie-afstand (vogels die zich naar broedplaatsen verplaatsen);

• mate waarin een soort onderzocht is;

• aanwezigheid van obstakels.

Obstakels, zoals snelwegen en grote wateren, kunnen het plangebied mogelijk isoleren. Het uitsluiten van soorten wordt altijd beargumenteerd in Bijlage 8.
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BIJLAGE 4 - WERKWIJZE ONDERZOEK VERVOLG

Gebiedsbescherming

• De begrenzingen van beschermde (beleids)gebieden worden via provinciale kaartmachines geraadpleegd, dit is altijd de meest actuele stand van zaken. Via de website kunnen diverse provinciale kaartmachines 

vlot geraadpleegd worden. De effectbeoordeling voor Natura 2000-gebieden wordt verricht door de effectenindicator in te vullen. Eerst wordt de meest passende activiteit gekozen, daarna beoordeelt de ecoloog 

of de effecten compleet zijn én of een effect relevant is voor de voorgenomen ontwikkeling. De informatie over de ontwikkeling wordt aangeleverd door de opdrachtgever (zie Bijlage 5). De effectbeoordeling voor 

Natuurnetwerk Nederland wordt uitgevoerd door te kijken naar de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. Indien deze kenmerken en waarden niet bekend zijn, worden effecten bepaald op basis van het 

beheertype en/of kenmerkende soorten. Op deze manier kan er altijd een indicatie worden verkregen of de wezenlijke kenmerken en waarden worden aangetast. Aangezien deze beoordeling per situatie verschilt, 

wordt op basis van bronnen of expert judgement beoordeeld of een effect te verwachten is. 

Toetsing, conclusie en aanbevelingen

Nadat alle benodigde informatie over soorten en gebieden is verzameld, wordt getoetst aan de natuurwet- en regelgeving zoals gespecificeerd in paragraaf 1.4. Dit wordt gedaan door de effecten van de werkzaamheden 

(zie paragraaf 2.2) op de (mogelijk) aanwezige beschermde soorten en gebieden te bepalen. Op basis van de resultaten van de toetsing worden aanbevelingen gedaan. Per mogelijke overtreding wordt geadviseerd 

hoe hiermee omgegaan kan worden. Het uitgangspunt hierbij is dat een overtreding wordt voorkomen (door een aangepaste werkwijze) of pas kan worden begaan na ontvangst van een ontheffing of vergunning. Als 

een soort mogelijk aanwezig is en overtreding op deze soort niet kan worden uitgesloten, dan wordt nader onderzoek geadviseerd. In een enkel geval zal er voldoende informatie aanwezig zijn om direct een ontheffing 

of vergunning aan te vragen, dan zal uiteraard geen nader onderzoek geadviseerd worden.

Bovenwettelijke maatregelen

Dit rapport is opgesteld om aan de wettelijke eisen uit de geldende natuurwetgeving te voldoen. Echter, ook niet-beschermde natuurwaarden zijn waardevol om te behouden. Er zijn vaak ecologische kansen aanwezig 

voor een waardevolle verhoging van de plaatselijke biodiversiteit. Deze maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van de leef- en projectomgeving. Daarom benoemen wij in hoofdstuk 5 de 

bovenwettelijke maatregelen.

https://habitus.nl/NuttigeLinks
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1
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BIJLAGE 5 - KAART PLANGEBIED

Figuur: kaart plangebied zoals aangeleverd door de opdrachtgever.



Rapportage Wet natuurbescherming. Wij maken ecologische risico’s inzichtelijk en adviseren over het voorkomen van wetsovertreding. 29

BIJLAGE 6 - INGEVULDE GEGEVENS
Hieronder is de ingevulde vragenlijst weergegeven die door de opdrachtgever is ingevuld.

RHOA vragenlijst 2020

1 / 2

V1

Graag hier het adres van het projectgebied opgeven en de voorgenomen ontwikkeling beschrijven.

Populierenlaan, 2925 EH Krimpen aan den IJssel

V2

Vink aan wat van toepassing is (wanneer bekend). Indien
niet bekend, gaan wij uit van een 'worst-case scenario'.

Respondent heeft deze vraag overgeslagen

V3

Het projectgebied (inclusief gebouwen, stallen, terreinen
e.d.) dient geheel geïnspecteerd te kunnen worden voor
een correcte beoordeling. Moeten wij voorafgaand aan het
veldbezoek contact opnemen voor de toegang?

Ja, neem contact op. Bij de volgende vraag geef ik het
telefoonnummer op.

V4

Toegang: geef hier de naam en het (mobiele) nummer van de persoon op waar wij contact mee op moeten nemen. Laat
deze vraag onbeantwoord als de vorige vraag met 'nee' is beantwoord.

140180 (Henry Dijk)

V5

Zijn er nog risico's aanwezig waar wij rekening mee moeten houden? Denk bijvoorbeeld aan gevaren in het
projectgebied, zoals een stier in het land, een gebouw dat (deels) op instorten staat of een open put.

nee

#33#33
VOLTOOIDVOLTOOID

Verzamelprogramma:Verzamelprogramma:   RHOA2021-13 RHOA2021-13 (Webkoppeling)(Webkoppeling)
Begonnen:Begonnen:   dinsdag 19 januari 2021 10:33:27dinsdag 19 januari 2021 10:33:27
Laatst gewijzigd:Laatst gewijzigd:   dinsdag 19 januari 2021 10:39:19dinsdag 19 januari 2021 10:39:19
Bestede tijd:Bestede tijd:   00:05:5100:05:51
IP-adres:IP-adres:   217.104.58.97217.104.58.97

Pagina 1: Vragen over de voorgenomen ontwikkeling, omgeving en informatievoorziening.

RHOA vragenlijst 2020

2 / 2

V6

Upload hier aanvullende technische- of bouwtekeningen, ecologische rapporten of andere relevante documenten die nog
niet eerder zijn aangeleverd. Ook eigen tekeningen die de ontwikkeling verduidelijken zijn welkom! Met betere informatie,
kunnen wij beter adviseren.

Lufo plangebied Groeiplaneet Krimpen aan Den IJssel-01.jpg (3.5MB)

V7

Welk factuur- of inkoopnummer kunnen wij vermelden op de factuur?

20201978
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BIJLAGE 7 - RESULTATEN BUREAU-ONDERZOEK

Amfibieën Libellen Planten Vogels* Vleermuizen Overige zoogdieren

Alpenwatersalamander 2 Groene glazenmaker 7 Dreps 3 Ekster 1 Gewone dwergvleermuis 427 Bever 12

Bastaardkikker 1 Kleine wolfsmelk 7 Gaai 2 Gewone/Grijze grootoorvleermuis 2 Bosmuis 5

Bruine kikker 18 Vissen Muurbloem 1 Grote bonte specht 1 Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis 1 Bunzing 21

Gewone pad 15 Grote modderkruiper 2 Wolfskers 5 Koolmees 1 Laatvlieger 6 Egel 114

Kamsalamander 6 Merel 1 Rosse vleermuis 6 Haas 211

Kleine watersalamander 4 Reptielen Vlinders Pimpelmees 1 Ruige dwergvleermuis 45 Hermelijn 1

Meerkikker 1 Ringslang 1 Grote vos 1 Turkse tortel 2 Huisspitsmuis 4

Vink 1 Konijn 11

Ree 44

Rosse woelmuis 1

Vos 1

Waterspitsmuis 1

Wezel 1

* = vogelsoorten worden beoordeeld binnen 50 meter van het plangebied. Deze afstand is gekozen omdat er daarbuiten geen effect wordt verwacht op broedvogels.

Voor de volgende soortgroepen zijn geen resultaten gevonden: kevers, mossen en weekdieren.

In deze tabel zijn de soorten opgenomen die binnen een straal van drie kilometer van de projectlocatie zijn waargenomen (bron: NDFF). Er is een periode van vijf jaar aangehouden. Dit zijn arbitraire grenzen die in 

de meeste situaties toereikend zullen zijn. Wij houden altijd rekening met uitzonderlijke gevallen, zoals bijzondere biotopen of soorten. De getallen achter een soortnaam in de tabel staan voor het aantal bekende 

waarnemingen. 

Waarom kiezen wij voor een afstand van drie km in het bureau-onderzoek?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld, omdat dit vrij ruim lijkt. En dit is natuurlijk ook vrij ruim voor soorten die niet heel mobiel zijn, zoals wolfskers (beschermde plant) of de nauwe korfslak (een weekdier). 

Er zijn echter veel meer beschermde soorten die wel heel mobiel zijn, denk aan de meervleermuis, rugstreeppad of sierlijke witsnuitlibel. Wij vinden het daarom niet meer dan logisch om minimaal drie 

kilometer rond het plangebied te kijken naar bekende waarnemingen van beschermde soorten. Dit levert een meer kwalitatieve beoordeling op. 

Daarnaast beoordelen wij de mobiele, beschermde soorten altijd, omdat de afwezigheid van een (NDFF-)waarneming onvoldoende informatie biedt om een soort uit te sluiten. Zie Bijlage 8.
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BIJLAGE 8 - TABEL UITGESLOTEN SOORTEN (GEEN EFFECT ÉN GEEN BESCHERMDE FUNCTIES VERWACHT)

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

Amfibieën 

Alpenwatersalamander Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk grote poelen, ondiepe plasjes, vrij zure vennen, tuinvijvers of volgelopen karresporen in de buurt van bos of houtwallen en ook veel in tuinen. 
De alpenwatersalamander komt ook veel voor in sterk beschaduwde en vegetatiearme bospoelen. Als schuilplaatsen worden allerlei vochtige plekken gebruikt. De dieren worden onder 
hout, stenen, mos en afval aangetroffen. Alpenwatersalamanders overwinteren voornamelijk op vorstvrije plaatsen op het land, zoals holten, houtwallen, overhoekjes, houtstapels, stenen, 
afvalhopen, kelders, groeven en (vleermuis)bunkers. Er zijn ook waarnemingen van kleine aantallen dieren die de hele winter in het water verblijven.

Ravon: 
Alpenwatersalamander

Heikikker* Er is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig in de vorm van ondiep, stilstaand, enigszins zuur (pH 4 tot 5,5) voedselarm water met oevervegetatie. Verder is er geen geschikt 
terrestrisch biotoop aanwezig binnen 300 meter van geschikt voortplantingswater waar de heikikker tijdens de actieve fase verblijft, zoals vochtige heideterreinen, veengebieden, vochtige 
schraallanden, uiterwaarden of komkleigebieden (met struweel en kruidenvegetatie). Ook is er geen geschikt overwinteringsbiotoop aanwezig in de vorm van vorstvrije plekken op het land, 
zoals (afgetrapte) slootkanten of bosschages in de nabijheid (500 meter) van terrestrisch- of voortplantingsbiotoop.

Ravon: Heikikker

Kamsalamander* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk wat diepere, vegetatie- en licht voedselrijke, niet verzuurde poelen en plassen op landgoederen, in beekdalen, in het rivierengebied, in 
loofbossen of in kleinschalige cultuurlandschappen. Kamsalamanders verblijven op het land onder stenen, hout, bladafval, in gaten onder wortels en in holen van kleine zoogdieren, meestal 
binnen 100 meter van het voortplantingswater. Wanneer geschikt landbiotoop ontbreekt kunnen ze 1000 meter afleggen op zoek naar geschikt biotoop. Overwintering van dieren in het 
water komt zelden voor.

Ravon: Kamsalamander

BIJ12: Kennisdocument kam-
salamander

Poelkikker* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk zwak zuur, onbeschaduwde wateren met een goed begroeide oeverzone, zoals vennen, poelen, watergangen in hoogveengebied of 
uiterwaarden. Ook worden geen landschapselementen verwijderd of aangetast, zoals bosschages, struweel of hoger gelegen verlandingsvegetaties, waarin de poelkikker kan overwinteren. 

Ravon: Poelkikker
BIJ12: Kennisdocument

Rugstreeppad* De aanwezigheid van rugstreeppad kan uitgesloten worden volgens het Kennisdocument rugstreeppad (BIJ12, 2017), omdat in het plangebied: 
• geen geschikte combinatie van biotopen aanwezig is (zomer-, voortplantings- én winterverblijfplaatsen).
• er geen recente aanwezigheid van rugstreeppad is aangetoond binnen één kilometer van het plangebied, in de afgelopen drie jaar. 
Tevens zijn er barrières aanwezig tussen de bekende waarnemingen op minimaal 5 kilometer en het plangebied, zoals grote wateren. 

Vestiging van rugstreeppad is ook niet mogelijk, omdat:
• er geen waarnemingen van rugstreeppad bekend zijn binnen vijf kilometer van het plangebied; 
• het plangebied onbereikbaar is vanaf de bekende locaties;

Voorbeelden voortplantingbiotoop: (tijdelijke) ondiepe wateren, die snel opwarmen, zoals vegetatie-arme poeltjes, karresporen, recent geschoonde sloten of ondiepe slootjes.
Voorbeelden geschikt terrestrisch biotoop: (teelt)akkers, zandafgravingen. 
Zomerverblijfplaatsen: kassen, muizen- of konijnenholen, pallets en tegels. 
Voorbeelden winterverblijfplaatsen: (vorstvrije) hopen vergraafbaar zand, bosschages/struwelen boven het grondwater. 

Ravon: Rugstreeppad

BIJ12: Kennisdocument Rug-
streeppad

Vinpootsalamander* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk poelen, sloten, vennen, waterbakken of karrensporen op hogere gronden en in of in de nabijheid van bossen in de provincies Noord-Brabant 
en Limburg. Ze vertonen hierbij een vrij grote tolerantie voor zuur water (tot pH 4). Op het land houden de dieren zich op onder stronken, dode bladeren, takken en stenen binnen een 
straal van 400 meter van het voortplantingswater. De vinpootsalamander overwintert in allerlei gaten en spleten in de bodem, tussen wortels, onder stenen, boomstronken en bladhopen. 
Overwintering vindt ook vaak plaats in het water.

Ravon: 
Vinpootsalamander

Kevers 

Gestreepte waterroof-
kever*

Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk onbeschaduwde, stilstaande wateren of zeer langzaam stromende wateren op veen- of zandgrond van 40 tot 160 cm diep met een maximaal 
kroosbedekkingspercentage van 5%. Veelal zijn klein kroos en veelwortelig kroos wel aanwezig. De onderwateroever mag wel door hoogopgaande oevervegetatie beschaduwd worden, 
zoals riet en grote lisdodde.

Cuppen en Koese: 
Gestreepte waterroofkever in 
Nederland

Waarom staat er een sterretje achter sommige soorten?
Als er een sterretje achter deze soort staat, dan beoordelen wij deze soort altijd, ongeacht of deze uit het bureau-onderzoek volgt of niet. Dit betreft over het algemeen mobiele soorten. Maar het kan ook een soort zijn die zich opnieuw in 

Nederland kan gaan vestigen en waarvan er dus geen recente waarnemingen zijn. Of het is een soort die een hoge mate van specialisme vraagt voor determinatie en daarom beperkt waargenomen wordt.

https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/alpenwatersalamander
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/heikikker
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/kamsalamander
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-010-Kennisdocument-Kamsalamander-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-010-Kennisdocument-Kamsalamander-1.0.pdf
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/poelkikker
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-014-Kennisdocument-Poelkikker-1.0.pdf
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/rugstreeppad
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-017-Kennisdocument-Rugstreeppad-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-017-Kennisdocument-Rugstreeppad-1.0.pdf
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/vinpootsalamander
http://www.repository.naturalis.nl/document/46407
http://www.repository.naturalis.nl/document/46407
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Vermiljoenkever* Geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk recent gestorven bomen (zowel liggende als staande) in vochtige tot natte bossen. De favoriete waardboom is de populier, maar ook andere 
loofbomen en zelfs enkele naaldbomen zijn geschikte waardbomen. De vermiljoenkever leeft vrijwel permanent achter de schors van net gestorven bomen. De soort is al aanwezig in de 
provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Ook lijkt het goed mogelijk dat de soort al in de provincies Utrecht en Zuid-Holland aanwezig is. 

EIS kenniscentrum insecten: 
Vermiljoenkever

Libellen

Beekrombout* Er is geen geschikt uitsluipbiotoop aanwezig, namelijk oevervegetatie, holle oevers, boomwortels of stenen, meestal binnen enkele meters van het water van grotere beken en kleine 
rivieren. Op en rond deze wateren zijn de imago's te vinden. De eieren worden op het wateroppervlak afgezet. De larven leven ingegraven in de beek- of rivierbodem, op ondiepe, traag 
stromende plaatsen waar veel slib of fijn zand is afgezet.

Vlinderstichting: Beekrombout

Gevlekte witsnuitlibel* Er is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig, namelijk laagveenmoerassen, vegetatierijke vennen en duinplassen. De larven leven tussen waterplanten in de verlandingszone. Het 
uitsluipen vindt plaats tot enkele decimeters hoogte in de oevervegetatie.

Vlinderstichting: 
Gevlekte witsnuitlibel 

Groene glazenmaker* Geen  geschikt biotoop aanwezig: stilstaande wateren met dichte krabbenscheervelden; plassen, sloten en petgaten in laagveengebieden en sloten in veenweidegebieden. De eitjes 
overwinteren in krabbenscheerplanten. De larven leven tussen de bladen van krabbenscheerplanten, meestal in dichte krabbenscheervegetaties. Het uitsluipen gebeurt ook op 
krabbenscheerplanten.

Vlinderstichting: 
Groene glazenmaker

Rivierrombout* Er is geen geschikt biotoop aanwezig. Een geschikt larvenbiotoop bestaat uit zandige substraten in ondiepe, onbegroeide, stromingsluwe riviertrajecten. Net uitgeslopen imago’s drogen op 
in of nabij ruigtevegetaties in de directe nabijheid van de rivier. Ook oudere imago’s zijn in de nabijheid van de rivier te vinden. Vanwege de grote afstand tot de rivier (> 1 kilometer) wordt 
aanwezigheid van de soort uitgesloten.

Vlinderstichting: 
Rivierrombout

Mossen

Tonghaarmuts* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk vochtige, jonge wilgenbossen of jonge aanplant van zomereik. De soort komt voor op de schors van deze bomen en vaak gaat het om een 
enkel polletje op een tak. Er is gericht gezocht naar tonghaarmuts, maar de soort is niet aangetroffen tijdens het veldbezoek.

BLWG: informatieblad

Planten

Bokkenorchis* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals laag duinstruweel, duingrasland, kalkgrasland, hooiland, bosranden, dijken en bermen waar de soort groeit op zonnige tot half beschaduwde 
plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselarme, kalkrijke, humushoudende grond (zand en mergel).

Floron: 
Bokkenorchis

Brede wolfsmelk* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals kalkrijke akkers, braakliggende grond, bermen (open plekken) en omgewerkte kleiige waterkanten met o.a. akkerdistel (100%, n=3), haagwinde 
en kruipende boterbloem. De soort kan voorkomen op matig voedselrijke gronden die droog tot vochtig zijn en waarvan de zuurgraad zwak zuur tot matig zuur is. De soort verdraagt geen 
sterke beschaduwing.

Floron:
Brede wolfsmelk

Dreps* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieu's, voornamelijk uit klasse 30 van de akkergemeenschappen (30Ba, 30Aa en 30Bb) met begeleidende soorten zoals grote 
windhalm, zwaluwtong, korenbloem en akkerviooltje. Groeiplaatsen zijn onder andere akkers (wintergraanakkers en speltakkers), spoorwegen (spoorwegterreinen), braakliggende grond, 
wegranden (open plekken, in bermen van grote verkeerswegen), ruigten, ruderale plaatsen en stortterreinen.

Floron:
Dreps

Drijvende waterweeg-
bree*

Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk natte pioniermilieu's, zoals vennen, vijvers, beken, pas gegraven of regelmatig geschoonde poelen en sloten, afwateringskanaaltjes, 
duinplassen en/of kanalen. Vegetaties uit het Oeverkruid-verbond (06Aa) ontbreken op de projectlocatie. Begeleidende soorten zijn o.a. drijvend fonteinkruid, knolrus en mannagras.

Floron:
Drijvende waterweegbree
Hennekes et al.

Glad biggenkruid* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieu's (30Bb - Verbond van Vingergras en Naaldaar) met onder andere schapenzuring, gewone spurrie, zwaluwtong en 
gewoon varkensgras. 

Floron: 
Glad biggenkruid
Hennekes et al.

Grote leeuwenklauw* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieus's of natte pioniermilieu's, zoals bermen langs onverharde wegen (in de strook vlak langs de rijweg), akkers (graanakkers), 
waterkanten (rivieroeverwallen en sloothellingen), braakliggende grond, bij veevoerkuilen, dijken, tuinen en langs spoorwegen. Begeleidende soorten zijn o.a. akkerviooltje, zwaluwtong, 
vogelmuur en gewoon varkensgras. Vegetaties uit het Windhalm-verbond (30Ba) of Naaldekervel-verbond (30Aa) ontbreken op de projectlocatie.

Floron: 
Grote leeuwenklauw
Hennekes et al.

Groenknolorchis* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk zeeduinen (duinvalleien), afgravingen (kalk-, zand- en grindgroeven), moerassen (trilvenen, kalkmoerassen, veenmosrietland en aan de rand 
van rietland), heide (op veenmoskussens in heidemoeras), opgespoten grond (zand), plekken waar turf gestoken is en grasland (beekdal-blauwgrasland). Vegetaties uit het Knopbies-
verbond (09Ba) ontbreken op de projectlocatie. Begeleidende soorten zijn o.a. watermunt, gewone waternavel, riet en kruipwilg.

Floron: Groenknolorchis
Hennekes et al.

Kleine wolfsmelk* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieu's zoals kalkrijke, vaak kleiige omgewerkte grond (pioniervegetatie) met onder andere zwaluwtong, akkerdistel, vogelmuur 
en gewoon varkensgras. Vegetaties uit het Naaldekervel-verbond (30Aa) en het Verbond van Duivekervel en Kroontjeskruid (30Ab) ontbreken op de projectlocatie. 

Floron: Kleine wolfsmelk
Hennekes et al.

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

http://www.eis-nederland.nl/soortenbeleid/habitatrichtlijn/kevers/vermiljoenkever
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/beekrombout
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/gevlekte witsnuitlibel
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/groene-glazenmaker
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/rivierrombout
https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/tonghaarmuts_web.pdf
https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/tonghaarmuts_web.pdf
https://www.verspreidingsatlas.nl/0627
https://www.verspreidingsatlas.nl/0499
https://www.verspreidingsatlas.nl/0164
https://www.verspreidingsatlas.nl/0765
https://www.verspreidingsatlas.nl/0652
https://www.verspreidingsatlas.nl/0074
https://www.verspreidingsatlas.nl/0748
https://www.verspreidingsatlas.nl/0494
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Kruipend moeras-
scherm*

Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk open plekken aan oevers van beken, zoete kreken en, ondiepe poelen langs sloten aan de rand van veengebieden, zeeduinen (langs 
drinkpoelen, in binnenduinweiland en duinvalleien), grasland (extensief begraasde weiland en oud grasland), ijsbanen en uiterwaarden (langs beken en kleine rivieren). Enkel op matig 
voedselrijke bodems, vooral in het zuiden en oosten van het land. Vegetaties uit het Dwergbiezen-verbond (28Aa) ontbreken op de projectlocatie. Begeleidende soorten zijn o.a. fioringras, 
zomprus, pinksterbloem en moeraswalstro.

Floron: 
Kruipend
moerasscherm
Hennekes et al.

Muurbloem* Deze soort wordt uitgesloten op basis van het ontbreken van geschikt biotoop, namelijk droge storingsmilieu's zoals muren of andere kunstmatige kalkrijke plaatsen met begeleidende 
soorten zoals  muurvaren, muurleeuwenbek, gewoon muursterretje of plat beemdgras. Vegetaties uit het Verbond van Klein glaskruid (21Aa) ontbreken op de projectlocatie. 

Floron: Muurbloem

Ruw parelzaad* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals zonnige, open plaatsen op braakliggende grond of op open plekken langs oeverwallen met begeleidende soorten zoals akkerdistel (trefkans > 
85%; n=26), duist, grote klaproos en akkerwinde. Vegetaties uit het Naaldekervel-verbond (30Aa) en Windhalm-verbond (30Ba) ontbreken op de projectlocatie. 

Floron: Ruw parelzaad
Hennekes et al.

Wolfskers* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk bossen (open plekken en langs bospaden, bosranden, kapvlakten, brandvlakten), stenige plaatsen, ruderale plaatsen en braakliggende grond. 
Wolfskers groeit op meestal half beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofrijke, vaak kalkrijke, humushoudende grond (mergel en stenige 
plaatsen). Kropaar als begeleidende soort is niet aangetroffen op de planlocatie. De soort is niet aangetroffen tijdens het veldbezoek.

Floron: Wolfskers
Hennekes et al.

Reptielen

Hazelworm* In het plangebied bevindt zich geen geschikt biotoop voor de hazelworm, namelijk warme, beschutte, halfopen terreinen met vochthoudende bodem zoals bosranden, open plekken in 
bossen, ruige heidevelden, kalkgraslanden, vestingwerken, bermen van wegen en spoorwegen. De meeste waarnemingen komen uit bos- en heideterreinen. Verblijfplaatsen bevinden zich 
in holen in de grond en onder dood hout.

Ravon: Hazelworm

Levendbarende 
hagedis*

In het plangebied bevindt zich geen geschikt biotoop voor de levendbarende hagedis, namelijk open bossen, ruige graslanden, in bermen van (spoor)wegen en in een beperkt deel van de 
duinen. Heide en hoogveen vormen de voorkeurshabitat. De levendbarende hagedis is een vochtminnende soort die in de genoemde landschapstypen veel wordt aangetroffen op oevers 
en vochtige terreindelen. Dit is niet aanwezig. 

Ravon: 
Levendbarende hagedis
BIJ12: Kennisdocument 
levendbarende hagedis. 

Ringslang* Er is geen geschikt leef- of voorplantingsbiotoop aanwezig, zoals waterrijke biotopen op zandgronden en op de overgangen van zandgrond naar veen- en kleigronden. Grote oppervlaktes 
laag gelegen, nat gebied worden gemeden. De ringslang komt ook voor in het laagveen. Andere landschapstypen waarin relatief veel waarnemingen worden verricht zijn bos en struweel en 
op infrastructuur (wegen en spoorwegen). Ringslangen kunnen ook aanwezig zijn in een bebouwde omgeving en in het agrarisch gebied. Heide en hoogveen maken onderdeel uit van het 
leefgebied, maar zijn geen voorkeurshabitat. Verder zijn geen broeihopen, zoals bladhopen, composthopen of mestvaalten aanwezig.

Ravon: Ringslang

Zandhagedis* Geen geschikt biotoop aanwezig zoals (droge) heide of structuurrijke bermen/ruigten met open plekken en kaal zand. Ravon: Zandhagedis
BIJ12: Kennisdocument 
zandhagedis

Vissen

Beekprik* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk relatief natuurlijke beken met een goede waterkwaliteit. De soort is beperkt tot de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en 
Limburg. De soort paait in de periode februari-mei op grindrijke plaatsen met stromend water.

Ravon: Beekprik

Elrits* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk snelstromende rivieren en beken in Zuid-Limburg en in Gelderland op de oostflank van de Veluwe. Ravon: Elrits

Grote modderkruiper* Er is geen geschikt leefbiotoop aanwezig, namelijk ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een uitbundige waterplantengroei. Ook zijn geen drooggevallen wateren aanwezig, waarin 
de soort enige tijd ingegraven in de modder kan overleven. Ook is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig in de vorm van ondiepere warme delen van het water met waterplanten, 
overhangende takken of andere vormen van structuur. Ook is er geen opgroeibiotoop voor juveniele dieren, zoals ondiepe plantenrijke oeverzones.

Ravon: 
Grote modderkruiper
BIJ12: Kennisdocument grote 
modderkruiper

Vlinders 

Bruine eikenpage* Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk kleine eikenboompjes die in de schaduw van hogere bomen groeien of jonge eikenopslag. Vaak worden de eitjes aan de zuidoostkant van 
de boompjes afgezet op een stam, tak of twijg met een gladde bast zonder korstmossen op een halve tot anderhalve meter hoogte. Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk: zandgronden 
met eiken in het binnenland en in de duinen. In het binnenland vliegt de soort bij bosranden, jonge eikenaanplant en open loofbossen. De soort vliegt bij gedrongen eikenstruweel, bij 
vrijstaande eikjes, in open eikenbossen en kapvlakten.

Vlinderstichting: 
Bruine eikenpage

Grote vos* Geen geschikte waardplanten aanwezig, zoals voornamelijk iep, maar ook zoete kers en sommige wilgensoorten. De eitjes worden afgezet op de bovenste takken van hoge, vrijstaande 
bomen.  Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk: vochtige, open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote vrijstaande bomen. Ook moeten er geschikte plaatsen 
zijn om te overwinteren, zoals holle bomen of stapels hout. Dit is niet aanwezig. 

Vlinderstichting: 
Grote vos

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

https://www.verspreidingsatlas.nl/0079
https://www.verspreidingsatlas.nl/0079
https://www.verspreidingsatlas.nl/0304
https://www.verspreidingsatlas.nl/0751
https://www.verspreidingsatlas.nl/0396
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/hazelworm
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/levendbarende-hagedis
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-012-Kennisdocument-Levendbarende-hagedis-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-012-Kennisdocument-Levendbarende-hagedis-1.0.pdf
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/ringslang
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/zandhagedis
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-021-Kennisdocument-Zandhagedis-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-021-Kennisdocument-Zandhagedis-1.0.pdf
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/beekprik
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/elrits
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/grote-modderkruiper
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-007-Kennisdocument-Grote-modderkruiper-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-007-Kennisdocument-Grote-modderkruiper-1.0.pdf
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/bruine-eikenpage
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/grote-vos
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Iepenpage* Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk diverse soorten iep, zoals gladde iep, ruwe iep en sommige cultivars. Het eitje wordt meestal afgezet op de eindknoppen en op de 
overgang van nieuw naar eenjarig hout in de kruin van de boom, minder vaak op een bloemknop of een knopoksel. Het eitje overwintert. Zodra de boom begint te bloeien komt het eitje uit. 
Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk bloeiende en vruchtdragende bomen of op relatief jonge iepen. Geschikte bomen worden doorgaans gevonden in (vochtige) bossen, bosranden, 
parken en grotere tuinen. 

Vlinderstichting: 
Iepenpage

Sleedoornpage* Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk sleedoorn en enkele andere gecultiveerde Prunus-soorten (o.a. pruim). Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk: struwelen met sleedoorn 
(waardplant) langs bosranden, weg- en spoorbermen, holle wegen en akkers, in parken én vrijstaande pruimen in tuinen. De gebruikte sleedoorns moeten geregeld verjongd worden door 
begrazing of door ze regelmatig te snoeien.

Vlinderstichting: 
Sleedoornpage

Teunisbloempijlstaart* Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk wilgenroosje, teunisbloem, basterdwederik en kattenstaart. Geen strooisellaag aanwezig waarin de soort als pop overwintert. Geen 
geschikt biotoop aanwezig namelijk open plekken in vochtige bossen, bosranden en warme open plaatsen. Voornamelijk in het zuiden en oosten van het land.

Vlinderstichting: 
Teunisbloempijlstaart

Vogels

Boomvalk, buizerd, havik, 
wespendief en zwarte 
wouw*

Binnen het plangebied en de directe omgeving (50 meter) zijn geen horsten aangetroffen van boomvalk, buizerd, havik, wespendief of zwarte wouw.  Ook zijn geen oude nesten van zwarte 
kraai of ekster aangetroffen waarin bijvoorbeeld de boomvalk tot laat in het broedseizoen nog tot broeden kan komen. Boomvalken kunnen tot na het vertrekken van de zwarte kraai nog 
tot broeden komen. Ze kunnen tot begin juni nog beginnen met broeden. Buizerds broeden in bossen, bosjes en soms ook in solitaire bomen. Nesten welke voor meerdere jaren gebruikt 
zijn door buizerds zijn omvangrijk. Nieuwe nesten zijn aanzienlijk kleiner. Nesten van buizerds bevinden zich zowel tegen de hoofdstam als in de kruin van bomen. Nesten van havik zijn 
omvangrijk en bevinden zich overwegend in bossen groter dan tientallen hectares, soms ook in kleine bosjes in (half)open landschap. Het nest bevindt zich doorgaans halverwege tot een 
derde onder de kruin van de top van de boom, tegen de hoofdstam aan. Wespendieven broeden overwegend in grotere bossen (meer dan 100 hectare) met voorkeur voor gemengd bos of 
loofbos. Zwarte wouwen nestelen in halfopen landschappen, doorgaans in de buurt van visrijke wateren, vooral in moerasbos, maar ook in loofbos, veelal aan de rand. 

Vogelbescherming: Boomvalk; 
Buizerd; Havik; Wespendief; 
Zwarte wouw
Sovon: Boomvalk; Buizerd; 
Havik; Wespendief; Zwarte 
wouw
Boomvalken.nl:
Voortplanting

Kerkuil, ransuil, steenuil* Er is geen geschikte nestplaats aanwezig voor de kerkuil en steenuil, zoals een nestkast of open schuur. Ook worden geen oude kassen gesloopt of knotbomen aangetast die door de 
steenuil gebruikt kunnen worden. Er zijn geen sporen, zoals veren of braakballen aangetroffen. Roestbomen van ransuil zijn vaak naaldbomen, deze zijn niet aanwezig. Ook zijn er geen 
oude ekster- of kraaiennesten aangetroffen waar de ransuil veelal gebruik van maakt.

Vogelbescherming: Kerkuil; 
Ransuil; Steenuil
BIJ12: Kennisdocument 
kerkuil; Kennisdocument 
steenuil. Sovon: Ransuil

Oeverzwaluw* Geen geschikt nestbiotoop aanwezig, namelijk een kale zandige of lemige steilwand met insecten in de omgeving. Vestiging wordt niet verwacht vanwege het ontbreken van geschikt 
foerageergebied in de omgeving, zoals grotere open wateren.

Vogelbescherming: 
Oeverzwaluw

Roek* Er zijn geen roeken waargenomen. Ook zijn er geen nestbomen aangetroffen binnen het plangebied of in de omgeving hiervan. Nestbomen zijn vaak (vrij) grote bomen en liggen meestal in 
de buurt van geschikt foerageergebied. De nestbomen staan niet per definitie aan de grenzen van het foerageergebied. Geschikt foerageergebied bestaat uit vochtige gras- en bouwlanden. 

Vogelbescherming: Roek
BIJ12: 
Kennisdocument Roek

Slechtvalk* Nestgelegenheid ontbreekt: hoge gebouwen zoals torens of hoogspanningsmasten zijn niet aanwezig. Vogelbescherming: Slechtvalk

Sperwer* Binnen het plangebied en de directe omgeving (50 meter) zijn geen horsten aangetroffen van sperwer. De sperwer broedt meestal in een dicht, jong bos met naaldbomen (fijnspar, lariks), 
het liefst in halfopen landschappen. Soms ook in de stad of in tuinen, in open boerenland in windsingels in bosjes en op erven. De sperwer bouwt jaarlijks een nieuw nest, vaak in de directe 
omgeving van oudere nesten zodat clusters onstaan. De onderlinge nestafstanden zijn soms klein (minder dan 200 meter).

Vogelbescherming: Sperwer
Sovon: Sperwer

Categorie 
5-broedvogels met zeer 
ongunstige staat van 
instandhouding: ekster, 
eidereend, brilduiker, 
draaihals, ruigpootuil, 
zwarte specht, tapuit*

Er zijn geen nesten van ekster aangetroffen. Er zijn geen kustduinen aanwezig waar de eider kan broeden. Er zijn geen oude, bestaande holten van vooral de zwarte specht (in den en 
beuk) waar de ruigpootuil gebruik van kan maken. De brilduiker broedt voornamelijk in landgoedbossen in het IJsseldal (tussen Zwolle en Deventer), hier ligt het plangebied niet in. In het 
plangebied ontbreken oude berken (op de Veluwe) met holtes waar de draaihals gebruik van maakt. Er zijn geen schrale heide- of stuifzandgebieden of duinen aanwezig met konijnenholen 
waar de tapuit tot broeden kan komen.

Vogelbescherming: Ekster; 
Eider; Brilduiker; Draaihals; 
Ruigpootuil; Tapuit; Zwarte 
specht

Weekdieren

Platte schijfhoren* Er is geen (helder) voedselrijk, stilstaand (of slechts zwakstromend) water aanwezig (ionenarm) met begroeiing van waterplanten, zoals bijvoorbeeld gele plomp en witte waterlelie. De 
soort wordt vaak in draadalg-vegetaties aangetroffen. Ook in andere vegetaties, zoals in wateren met krabbenscheer. Daarnaast soms op de wortels van o.a. lisdodde en vergelijkbare 
oevergebonden planten. De soort leeft niet in verontreinigd of brak water. Ook dient er geen sterke beschaduwing te zijn. In de oevers dient er voldoende moerasvegetatie aanwezig te zijn.

IvL & RHB: 
Platte schijfhoren

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/iepenpage
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/sleedoornpage
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/teunisbloempijlstaart
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/boomvalk?gclid=EAIaIQobChMI3b3ysK2f3gIVxeR3Ch3XMA2dEAAYASAAEgI5dvD_BwE
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/buizerd
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/havik?gclid=EAIaIQobChMIgfvSzK2f3gIVjeR3Ch2howpbEAAYASAAEgJpovD_BwE
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/wespendief
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/zwarte-wouw
https://www.sovon.nl/nl/soort/3100
https://www.sovon.nl/nl/soort/2870
https://www.sovon.nl/nl/soort/2670
https://www.sovon.nl/nl/soort/2310
https://www.sovon.nl/nl/soort/2380
https://www.sovon.nl/nl/soort/2380
https://boomvalken.nl/de-boomvalk/voortplanting/
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/kerkuil
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Ransuil
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Steenuil
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-011-Kennisdocument-Kerkuil-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-011-Kennisdocument-Kerkuil-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-019-Kennisdocument-Steenuil-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-019-Kennisdocument-Steenuil-1.0.pdf
https://www.sovon.nl/nl/soort/7670
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Oeverzwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Roek
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-015-Kennisdocument-Roek-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-015-Kennisdocument-Roek-1.0.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Slechtvalk
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Sperwer
https://www.sovon.nl/nl/soort/2690
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Ekster
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Eidereend
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Brilduiker
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Draaihals
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Ruigpootuil
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Tapuit
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/zwarte-specht
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/zwarte-specht
http://www.anemoon.org/flora-en-fauna/soorteninformatie/soorten/id/826/platte-schijfhoren
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Vleermuizen

Meervleermuis*
(gebouwbewonend)

Hoewel het plangebied te bereiken is via watergangen en bomenrijen in de directe omgeving, is er relatief veel verlichting aanwezig in het plangebied. Omdat open stootvoegen te smal 
zijn voor meervleermuis en de open spleten verlicht worden, kunnen effecten op verblijfplaatsen van deze soort uitgesloten worden. Meervleermuis is een zeer lichtgevoelige soort. Het is 
daarom aannemelijk dat het plangebied gemeden wordt door deze soort vanwege de hoge hoeveelheid aan lichtbronnen.
Kraamverblijfplaats: kolonies van meervleermuizen bevinden zich vrijwel altijd in gebouwen zoals op kerkzolders, in spouwmuren en onder dakpannen. 
Paarverblijfplaats: vleermuiskasten, woonhuizen, schoolgebouwen met een plat dak zijn bekend als paarverblijven. Ook worden de winterverblijfplaatsen als paarverblijfplaats gebruikt.
Winterverblijfplaats: voor zover we weten overwinteren meervleermuizen in Nederland in mergelgroeven, bunkers, forten, vestingwerken, oude steenfabrieken en kelders. Ook worden af 
en toe dieren waargenomen in gebouwen. 
Essentiële vliegroute: grote afstanden naar het uiteindelijke jachtgebied worden vooral via kanalen, beken, vaarten en brede sloten afgelegd. Boven land volgen ze vaak lijnvormige 
landschapselementen als bomenrijen, houtwallen en dijken. Er worden geen lijnvormige houtige elementen gekapt, watergangen gedempt of geblokkeerd. Effecten op een essentiële 
vliegroute worden daarom niet verwacht.
Essentieel foerageergebied: de meervleermuis jaagt in een snelle rechtlijnige vlucht in lange trajecten vlak boven groot open water en langs oevers van plassen, meren, kanalen, rivieren 
en vaarten. Er wordt geen groot oppervlak moeras verwijderd óf een groot oppervlak aan water gedempt. Effecten op essentieel foerageergebied worden daarom niet verwacht.

Vleermuis.net: Meervleermuis 

Zoogdiervereniging: De 
meervleermuis in Nederland

Watervleermuis*
(boombewonend 
zomer en in de winter 
gebouwbewonend)

Omdat beschut water en ouder bos ontbreken in de directe omgeving van het plangebied, wordt aanwezigheid van watervleermuis uitgesloten. Ook worden er geen werkzaamheden aan 
gebouwen (zoals kerkzolders of bunkers) en holtebomen verricht. Er zijn aangelegde bossen in de omgeving, echter zijn dit voornamelijk jonge bossen met een zeer beperkt aanbod aan 
boomholtes. Om deze redenen kunnen effecten op verblijfplaatsen van deze soort uitgesloten worden. Algemeen: grotere dichtheden worden vooral daar gevonden waar zowel beschut 
water als ouder bos of oudere bomen aanwezig zijn. 
Zomer- en kraamverblijfplaats: de (kraam)groepen in de zomer zijn vooral bekend van spleten en gaten in holle bomen, maar worden soms ook op kerkzolders, in vleermuiskasten, 
bunkers en oude forten gevonden. Een verwante groep vrouwtjes, de kraamgroep, bewoont een netwerk van bomen waarbinnen individuen en groepen veel verhuizen. In het 
noordwestelijke laagland worden in bosarme omgeving soms kleine groepen op zolders gevonden.
Paarverblijfplaats: de paring vindt zover bekend in de winterverblijven en tijdens het najaarszwermen plaats. 
Winterverblijfplaats: als winterverblijf gebruiken ze voornamelijk ondergrondse objecten, zoals grotten, kalksteengroeven, oude steenfabrieken, bunkers, forten, vestingwerken, ijskelders 
en (kasteel)kelders. Daarnaast worden ook overwinterende dieren gevonden in overkluizingen en oude rioolsystemen, kerktorens en in boomholten.
Essentiële vliegroute: de afstanden naar het jachtgebied wordt voornamelijk via het water afgelegd. Er worden geen lijnvormige houtige elementen gekapt, watergangen gedempt of 
geblokkeerd. Effecten op een essentiële vliegroute worden daarom niet verwacht.
Essentieel foerageergebied: de watervleermuis jaagt vlak boven het wateroppervlak van beschutte waterpartijen, of aan de beschutte kant van vijvers in landgoederen en parken, kasteel 
en visvijvers, smalle vaarten, langzaam stromende rivieren en beken. Er wordt geen (groot) oppervlak aan water gedempt. Effecten op essentieel foerageergebied worden daarom niet 
verwacht. 

Vleermuis.net: 
Watervleermuis

Rosse vleermuis*
(boombewonend)

Omdat er geen holtebomen aanwezig zijn, kunnen effecten op verblijfplaatsen van deze soort uitgesloten worden.
Verblijfplaats: de rosse vleermuis is in West-Europa een uitgesproken boombewonende soort. Zowel solitaire mannetjes, groepen vrouwtjes met jongen, als dieren in winterslaap 
gebruiken boomholten als onderkomen. 
Essentiële vliegroute: de afstand tussen dagrustplaats en jachtgebied wordt in de regel in een snelle rechte vlucht afgelegd, op een hoogte van honderd meter of meer. Omdat rosse 
vleermuizen zich op grotere hoogte verplaatsen en geen gebruik maken van landschapsstructuren, kunnen effecten op een essentiële vliegroute uitgesloten worden. 
Essentieel foerageergebied: jachtplaatsen liggen meestal in open terrein, waar met snelle duiken op insecten gejaagd wordt. De rosse vleermuis jaagt vooral boven water en moerassige 
gebieden en jaagt ook wel bij straatverlichting. Er wordt geen groot oppervlak moeras verwijderd óf een groot oppervlak aan water gedempt. Effecten op essentieel foerageergebied worden 
daarom niet verwacht.

Vleermuis.net: 
Rosse vleermuis

Franjestaart*
(boom- en 
gebouwbewonend)

De franjestaart is in Nederland vooral aan bosrijke omgeving en kleinschalig landschap gebonden en kan in dergelijke gebieden vrij algemeen zijn. Tot nu toe is de soort vooral in het oosten, 
midden en zuidoosten van Nederland gevonden. Het plangebied valt buiten het verspreidingsgebied en daarom zijn verblijfplaatsen uitgesloten.
Kraamverblijfplaats: kolonies zijn in Nederland vooral gevonden in bomen en recent ook in gebouwen (spleetvormige ruimten en zolders van kerken en boerderijen), en enkele keren in 
nestkasten en vleermuiskasten. 
Zomerverblijfplaats: doordat de soort met de batdetector moeilijk van andere Myotis-soorten is te onderscheiden is er nog veel onbekend over de precieze verspreiding in de zomer.
Paar- en winterverblijfplaats: in Nederland gebruiken franjestaarten vooral ondergrondse ruimten zoals groeven, forten, ijskelders en bunkers als winterverblijfplaats. 
Omdat er geen werkzaamheden aan gebouwen en bomen verricht worden, kunnen verblijfplaatsen van deze soort uitgesloten worden.
Essentiële vliegroute:  in Nederland lopen gekende vliegroutes langs dreven, bospaden of muren. Het oversteken van open stukken werd niet waargenomen. Soms ontbreekt een echte 
vliegroute, omdat de dieren in de boomkronen rond de verblijfplaats jagen. Dit biotoop is niet aanwezig.
Essentieel foerageergebied: over het jachtbiotoop van de franjestaart is nog relatief weinig bekend. Waarnemingen van jagende franjestaarten zijn bekend van bosrijke gebieden met 
waterpartijen of waterrijke gedeelten. Daarbij jaagt de franjestaart meestal in een besloten omgeving zoals in en tussen de boomkronen en tussen de takken van grote struiken. Dit biotoop 
is niet aanwezig.

Vleermuis.net: 
Franjestaart

Waarneming.nl (vliegroute):
Franjestaart

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/meervleermuis
https://www.batweter.nl/attachments/article/4/2012_Haarsma_De%20meervleermuis%20in%20Nederland.pdf
https://www.batweter.nl/attachments/article/4/2012_Haarsma_De%20meervleermuis%20in%20Nederland.pdf
https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/watervleermuis
https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/rosse-vleermuis
https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/franjestaart
https://waarneming.nl/species/393/
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Gewone 
grootoorvleermuis*
(boom- en 
gebouwbewonend)

Algemeen: de soort is sterk gebonden aan kleinschalig landschap en bosgebieden. Aangezien bos- en kleinschalig gebied ontbreekt in de directe omgeving van het plangebied, kan deze 
soort uitgesloten worden.
Kraam- en zomerverblijfplaats: de gewone grootoorvleermuis gebruikt zeer uiteenlopende soorten verblijfplaatsen. Ze worden in de zomer aangetroffen op zolders, achter 
betimmeringen, daklijsten en vensterluiken, in spouwmuren en onder dakpannen, in holten en spleten in bomen en in nest- en vleermuiskasten. 
Paar- en winterverblijfplaats: als winterverblijf worden vooral ondergrondse ruimten gebruikt, zoals grotten, kalksteengroeven, oude steenfabrieken, bunkers, forten, vestingwerken, 
ijskelders en (kasteel)kelders. Overwinterende gewone grootoorvleermuizen zijn echter ook op zolders en in kerktorens, en een enkele keer in boomholtes gevonden. Omdat er geen 
werkzaamheden aan gebouwen en bomen verricht worden, kunnen verblijfplaatsen van deze soort uitgesloten worden.
Essentiële vliegroute: ze volgen hagen en houtwallen, maar vooral in bos of kleinschalig landschap vliegen ze gewoon tussen de bomen door.
Essentieel foerageergebied: gewone grootoorvleermuizen jagen op beschutte plekken in bos en kleinschalig parkachtig landschap, boven bospaden, in lanen en open plekken, langs 
bosranden en laag boven (bloeiende) kruidenvegetaties of langs en door de kroon van (bloeiende) bomen. Dit biotoop is niet aanwezig.

Vleermuis.net: 
Gewone grootoorvleermuis

Tweekleurige vleermuis*
(gebouwbewonend in 
Nederland)

Algemeen: de verspreiding van de tweekleurige vleermuis in Nederland is onvoldoende bekend. Waarnemingen zijn met name bekend van mannetjes uit de herfst en vroege winter uit 
grotere steden in het westen van het land. Sinds 2003 wordt de soort vaker foeragerend waargenomen, vooral in het waterrijke westelijke en noordelijke laagland van Nederland. De 
aantallen en toenemende frequentie van de waarnemingen duiden op de aanwezigheid van nog onbekende (kraam)verblijfplaatsen. De waarnemingen lijken erg aan fluctuatie of influx 
onderhevig. Omdat er geen werkzaamheden worden verricht aan hoge gebouwen (zoals flats), kunnen effecten op verblijfplaatsen van deze soort uitgesloten worden. 
Kraam- en zomerverblijfplaats: in het buitenland wordt de soort vooral gevonden in gebouwen, onder daklijsten en op zolders, in vleermuiskasten, maar ook in bomen en rotsspleten. 
In Vlaanderen zijn ze uitsluitend gevonden in of bij - meestal hoge - gebouwen in de kustregio. In Nederland zijn twee kraamkolonies bekend in woonhuizen, namelijk in Maarssen en ten 
zuiden van Groningen.
Paarverblijfplaats: in het buitenland zijn baltsende mannetjes bekend bij de zuidzijde van grote hoge gebouwen in grote steden en bij rotswanden. De soort is opvallend kouderesistent. 
Ook bij temperaturen onder het vriespunt gaat het baltsen door. In Nederland wordt het baltsen verwacht in grote steden in het westen van het land (Noord-Holland en Zuid-Holland). 
Winterverblijfplaats: er is maar zeer weinig bekend over waar tweekleurige vleermuizen de winter doorbrengen. Sporadisch worden ze gevonden in rotsspleten, nauwe ruimtes in 
gebouwen, grotten en kelders. Mogelijk overwintert de soort ook in holle bomen.
Essentiële vliegroute: er is bij de tweekleurige vleermuis niet zozeer sprake van vliegroutes als wel van zones waardoorheen op grotere hoogte de uitwisseling tussen verblijfplaatsen en 
foerageergebied plaatsvindt. Daarbij worden hoge objecten in het landschap (bruggen, hoge gebouwen) wel als oriëntatiepunt gebruikt. Omdat tweekleurige vleermuizen zich op grotere 
hoogte verplaatsen, kunnen effecten op een essentiële vliegroute uitgesloten worden. 
Essentieel foerageergebied: de tweekleurige vleermuis is in Nederland een soort van het open waterrijke laagland. De soort jaagt op grote hoogte (> 50 meter) boven meren, rivieren en 
moeras. Het jachtgedrag van de tweekleurige vleermuis lijkt op dat van de laatvlieger en de rosse vleermuis. Gezien de onafhankelijkheid van landschappelijke structuren wordt geen effect 
verwacht.
Migratie: over mogelijke migratieroutes van tweekleurige vleermuizen in Europa is weinig bekend, maar waarschijnlijk volgen de dieren vooral de kust of grote rivieren.

Vleermuis.net: 
tweekleurige vleermuis

Waarneming.nl: 
tweekleurige vleermuis

Zoogdiervereniging: 
tweekleurige vleermuis

Zoogdieren

Bever* Er is geen geschikt biotoop aanwezig voor de bever, zoals moerasgebied, rivieren of meren omzoomd door broekbossen. Ook zijn geen sporen, zoals recente afdrukken gevonden en is er 
geen beverburcht aanwezig.

Zoogdiervereniging: Bever
BIJ12: 
Kennisdocument Bever

Boommarter* Er zijn geen konijnen-, vossen- of dassenholen aanwezig binnen het plangebied of binnen 50 meter afstand. Er zijn geen geschikte bomen met inrottingsgaten of spechtengaten. Verder zijn 
er geen eekhoornholen of gebouwen aan de rand van het bos aanwezig om als voortplantingsplaats te kunnen gebruiken.

Zoogdiervereniging: 
Boommarter

Das* Er zijn geen sporen aangetroffen, zoals burchten, haren of prenten, waaruit mogelijke aanwezigheid blijkt. Ook wordt geen essentieel foerageergebied of wissel aangetast die het 
functioneren van een burcht negatief kunnen beïnvloeden.

Zoogdiervereniging: Das

Eekhoorn* Er zijn geen eekhoornnesten (bolvormige nesten) waargenomen binnen het plangebied en 50 meter daarbuiten. Ook zijn er geen geschikte boomholtes of spechtengaten aangetroffen die 
in gebruik zijn of gebruikt kunnen worden.

Zoogdiervereniging: Eekhoorn

Otter* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk oeverzones met voldoende dekking en rust van allerlei soorten stromende wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken en 
moerassen. Er zijn geen overstromingsvrije oeverholtes die kunnen dienen als nestplaats. Ook zijn geen dichte oevervegetaties (o.a. riet), struwelen en bosschages of kunstmatige holten 
aanwezig die kunnen dienen als dagrustplaats.Er zijn geen eetplekken, loopsporen, wissels, krabheuveltjes, ottergeil of spraints aangetroffen.

Zoogdiervereniging: Otter

Steenmarter* Geschikt biotoop voor mogelijke verblijfplaatsen zijn boomholtes, dichte struwelen, zolders, kruipruimtes, spouwmuren of ruimten onder de dakbedekkingen. Er zijn boomholtes en 
struwelen aanwezig in het plangebied. Echter, de boomholtes zijn niet doorlopend. De struwelen zijn aanwezig, maar niet dicht genoeg om voldoende beschutting te bieden voor 
verblijfplaatsen. Daarbij is de dichtstbijzijnde waarneming in Ridderkerk op 4.000 meter van het plangebied. De Nieuwe Maas vormt daarbij een te grote barrière om het plangebied te 
bereiken. Om deze redenen zijn verblijfplaatsen in het plangebied uitgesloten.

Zoogdiervereniging: 
Steenmarter

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/bruine-of-gewone-grootoorvleermuis
http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/tweekleurige-vleermuis
https://waarneming.nl/species/424/
https://www.vleermuizenindestad.nl/node/32.html
https://www.zoogdiervereniging.nl/bever
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-001-Kennisdocument-Bever-1.0.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/boommarters
https://www.zoogdiervereniging.nl/das
https://www.zoogdiervereniging.nl/eekhoorn
https://www.zoogdiervereniging.nl/otter
https://www.zoogdiervereniging.nl/steenmarter
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BIJLAGE 9 - RELEVANTE FOTO’S

Figuur: tijdens het veldbezoek is in een treurwilg ten noordwesten van de sporthal een houtduivenpaar 
aangetroffen. Het vrouwtje bezet zeer waarschijnlijk een nest met eieren.

Figuur: er zijn open spleten van ongeveer 2-3 centimeter in de houten dakgevel van de sporthal 
aangetroffen. Deze openingen bieden toegang tot een verblijfplaats voor vleermuizen in het dak of de 
spouwmuur.

Figuur: de openingen tussen de metalen sporthal en de daklijst zijn ongeschikt voor verblijfplaatsen van 
vleermuizen. De metalen behuizing biedt onvoldoende grip. 

Figuur: er zijn open spleten va 2-3 centimeter in de houten dakgevel van de sporthal aangetroffen. Deze 
openingen bieden toegang tot een verblijfplaats voor grotere vleermuissoorten, zoals laatvlieger.
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BIJLAGE 9 - RELEVANTE FOTO’S

Figuur: er zijn in het bijgebouw meerdere open stootvoegen van 1,5 centimeter aangetroffen. Deze 
openingen bieden toegang tot een verblijfplaats voor vleermuizen in de spouwmuur. Echter, de verlichting 
maakt dit ongeschikt.

Figuur: er zijn geschikte spleten tussen de muur en daklijst aangetroffen waarachter verblijfplaatsen van 
vleermuizen zich kunnen bevinden.

Figuur: niet op alle open stootvoegen schijnt verlichting. Deze open stootvoegen worden niet beschenen. 
Hier kunnen vleermuizen in kruipen en kan zich een verblijfplaats bevinden in de spouwmuur.

Figuur: er zijn open stootvoegen aangetroffen. Vleermuizen hebben hier mogelijk verblijfplaatsen. Deze 
openingen zijn gericht naar de watergang, waar vermoedelijk een essentiële vliegroute zich bevindt.
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BIJLAGE 9 - RELEVANTE FOTO’S

Figuur: het zicht op de watergang die kan fungeren als vliegroute voor vleermuizen. Linksboven op de foto 
is nog een open stootvoeg zichtbaar. De taxus maakt deel uit van de functionele leefomgeving van huismus.

Figuur: nesten van gierzwaluw in de nokpan van de woonhuizen kunnen verstoord worden tijdens de 
sloop van de sporthal. De conifeer kan als potentiële slaapplek dienen voor huismus.

Figuur: het struweel maakt deel uit van de functionele leefomgeving van huismus. Tijdens het veldbezoek 
zijn twee foeragerende huismussen aangetroffen.

Figuur: in de woonhuizen worden verblijfplaatsen van vleermuizen verwacht. Ook nesten van huismus, 
gierzwaluw en spreeuw kunnen hier aanwezig zijn.



V = vogels zonder jaarrond beschermd nest, 

FL HM = functionele leefomgeving huismus, 

VM = vleermuizen.

Figuur 4: detailkaart van de sporthal 

en bijgebouw met biotopen waar 

diersoorten in verwacht worden en 

relevante waarnemingen. Zie Figuur 3 

voor de volledige kaart. Alleen biotopen 

waar beschermde soorten aanwezig kunnen 

zijn, zijn weergegeven in deze figuur. In 

Tabel 3 wordt per biotoop beschreven 

welke broedvogels er kunnen voorkomen. 

Dit is echter slechts een indicatie, er 

kunnen altijd nog andere vogels aanwezig 

zijn in dit biotoop. In de houten dakgevel 

en open stootvoegen van de sporthal zijn 

geschikte openingen voor vleermuizen 

waar verblijfplaatsen mogelijk zijn. In de 

struwelen in het plangebied zijn huismussen 

waargenomen. Hierdoor maakt het struweel 

deel uit van de functionele leefomgeving 

van huismus. Er broedt een houtduivenpaar 

in het plangebied, waar rekening mee 

gehouden dient te worden.

Plangebied

Onderzoeksgebied

Waarnemingen

Nest (houtduif)

Aanwezig (huismus)

Biotopen

Verlichting

Open spleten (VM)

Open stootvoegen (VM)

Struweel (FL HM, V)

Open, in verbinding staand water (V)

Bomen (V)

Legenda
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BIJLAGE 10 - DETAILKAART SPORTHAL EN BIJGEBOUW



uitvoering 
quickscan (in opti-

male periode*)
start

8 weken 2 - 4 weken enkele weken tot 
circa zes maanden

2 tot 8 weken 12 tot 20 weken 4 weken2 weken 4 tot 8 weken

vervolgonder-
zoek nodig

Na akkoord op offerte

nee: geen
vervolgonderzoek 

nodig.

einde
ja: maatrege-

len nodig

nee: geen 
maatregelen nodig

zelf maatrege-
len toepassen

ja: 
offerte vervolg-

onderzoek

 
alternatief: 

kies voor een 
planaanpassing

ecoloog 
moet begeleiden 

bij maatregel of een 
EWP1 is nodig

offerte voor 
begeleiding en/

of EWP
uitvoering 

maatregel(en)
einde

of: of:

uitvoeren
vervolgonderzoek

rapportage 
opstellen en 
opleveren

soort 
wordt aangetrof-

fen én overtreding 
wordt verwacht

geen soor-
ten aangetroffen 
en/of geen effect

offerte 
ontheffings-

aanvraag

ontheffingsaan-
vraag opstellen en 

indienen

 
alternatief: 

kies voor een 
planaanpassing

of:

beoordeling 
ontheffingsaanvraag 

door bevoegd gezag + 
vragen beantwoorden en 

aanvulling indienen.

overleg over 
tijdelijke en definitieve 

compensatie met 
opdrachtgever

goedkeuring 
door bevoegd gezag. 

Ontheffing wordt 
verleend

er worden 
aanvullende 

voorwaarden gesteld

start 
werkzaamheden 

zonder overtreding 
en met aantoonbare 

goedkeuring 
bevoegd gezag

einde

Periode is sterk afhankelijk van informatievoorziening door 
de opdrachtgever. Opdrachtgever dient bijvoorbeeld een 

onderbouwing van het belang aan te leveren.

Zoom in om de teksten beter te kunnen lezen (bijvoorbeeld via ctrl+muiswieltje).

Indicatieve
doorlooptijd 
in weken

Doorlooptijd

*Indien een quickscan niet in de optimale periode (oktober t/m maart) wordt uitgevoerd, kan het voorkomen dat een soort op korte termijn niet onderzocht kan worden. Wij moeten dan met het onderzoek wachten (vanwege protocollen) tot de geschikte periode. Dit 
kan in een ongunstige geval toe leiden dat er een vertraging van circa negen maanden ontstaat. Betrek daarom vroeg in het proces een ecologisch adviseur, bij voorkeur in de planvormingsfase. Ecologische risico’s inventariseren kan veelal vrij vlot en desnoods globaal 
plaatsvinden. Onderzoek naar soorten kan veelal niet versneld worden, omdat er vastgestelde onderzoeksperioden zijn (protocollen). Wij kunnen wel vroeg in het proces een plan op hoofdlijnen beoordelen op ecologsiche risico’s. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
1Een EWP is een afkorting van Ecologisch WerkProtocol

maatregelen 
nodig?
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BIJLAGE 11 - STROOMSCHEMA ECOLOGISCH ONDERZOEK



18

Over ons
Habitus is een vooruitstrevend advies- en onderzoeksbureau voor biodiversiteit en natuurwetgeving. Wij zijn als organisatie 

betrokken bij de klant. Wij zorgen door constante ontwikkeling van onze diensten voor verhoging van de tevredenheid 

van onze klanten over onze dienstverlening. Wij zijn experts met passie voor ons vak en zorgen voor een soepel traject door 

kwaliteitsdiensten te bieden. Wij helpen onze klanten met praktisch advies over biodiversiteit en beschermde soorten. Wij 

geloven in langdurige samenwerking met opdrachtgevers, partners en collega’s op een wijze die wederzijds voordeel oplevert. 

Onze missie en kernwaarden
Het is onze missie om de biodiversiteit te beschermen en te verhogen. Met het team van collega's werken we dagelijks in 

vele projecten met passie aan onze missie. Met wetgeving gerelateerde adviezen dragen we bij aan de bescherming van soorten 

en zo aan bescherming van biodiversiteit. Met biodiversiteitsadviezen dragen we gericht en direct bij aan het verhogen van de 

biodiversiteit. Onze kernwaarden zijn:

• betrokken bij onze klanten

• constante ontwikkeling van onze dienstverlening

• passie voor natuur.

Klanttevredenheid en kwaliteit
Wij staan voor de kwaliteit die we leveren. Onder kwaliteit verstaan wij de mate waarin aan de klantverwachting wordt voldaan 

of wordt overtroffen. De klant is dus degene die bepaalt of wij kwaliteit leveren. Onze dienstverlening wordt door klanten 

gemiddeld met hoger dan een acht beoordeeld. Dit geeft aan dat we een passende invulling geven aan de klantverwachting.

Wij vinden dat we in eerste instantie zelf aan de lat staan voor de te leveren kwaliteit. Om die reden hebben wij dan ook onze 

eigen kwaliteitseisen geformuleerd. In samenspraak met onze opdrachtgevers bepalen we de gewenste kwaliteit van een dienst.

Over ons logo
Libellen zijn prachtige insecten. Het is dan ook geen toeval dat we voor inspiratie voor ons logo geput hebben uit de fraaie en 

diverse vormen die de orde van libellen rijk is. Wist je bijvoorbeeld dat elke soort unieke vleugelkenmerken heeft? 

De paarse kleuren zijn een combinatie van blauw (dat staat voor stabiliteit) en de energie van rood. Paars staat ook voor passie 

en wordt verder geassocieerd met kracht, waardigheid (royalty), creativiteit en ambitie. 
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Bijlage 3   Nader onderzoek vleermuizen en gierzwaluw 







 

 

 

 

mailto:info@ecoresult.nl


2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• 
• 

• 
• 

o 



• 

• 
• 

 

2.3.1  

 

2.3.2  

2.3.3  

2.3.4  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

   

 

 

  

 

  NO2 

 



 

 

 



• 
• 
• 
• 

 

 



 

 

• 
• 
• 
• 
• 

4.1.1  

 



 

• 
o 

• 
o 



 

• 

• 

4.1.2  

 



 

• 
• 

o 

 

• 



• 

4.1.3  

 

• 
• 

• 



• 

4.1.4  

 

 

• 
• 



• 

• 

4.1.5  

 

 

• 
• 

• 

• 



  

 

• 
• 

• 

 

 

• 
• 



o 

• 

 

 



 

 

• 
• 

 

 



• 

 

 

• 
• 
• 

 



 
 

• 

• 

• 

• 

• 

o 

o 

o 

o 

• 

o 

o 

o 

o 

• 



   

 

• 

• 

• 

o 

o 

o 

o 

• 

• 

• 

o 

o 

• 



 

 

 



 

 

 

 

https://www.pdok.nl/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol
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Bijlage 4   Verkennend bodemonderzoek 







































Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 25 januari 2021
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

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Krimpen aan den IJssel
C
7741

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.

Uw referentie: 2101018D
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Projectcode: 2101018D Opdrachtgever: Gem Krimpen aan den Ijssel

Datum: 28-1-2021

Y: 436938,29

GWS: 50

Boring: 01

X: 102407,91

Maaiveldhoogte: N.A.P.
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groenstrook-169

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak grindhoudend, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, neutraalbeige, Edelmanboor

-189

Klei, sterk zandig, sterk humeus,
geen olie-water reactie, donker
zwartbruin, Edelmanboor

-219

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor-269

Slib, geen olie-water reactie, donker
zwartbruin, Edelmanboor, Kom over
heen met slootbodem

-289

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-319

Veen, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-369

Veen, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

-399

Datum: 28-1-2021

Y: 436900,44

GWS: 50

Boring: 02

X: 102497,39

Maaiveldhoogte: N.A.P.
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gras0

Klei, matig zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-20

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

-50

Klei, sterk siltig, sterk humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

-200

Datum: 28-1-2021

Y: 436853,52

GWS: 50

Boring: 03

X: 102466,03

Maaiveldhoogte: N.A.P.
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gras-172

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor-202

Klei, matig siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-272

Datum: 28-1-2021

Y: 436893,12

GWS: 50

Boring: 04

X: 102453,55

Maaiveldhoogte: N.A.P.
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gras-182

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

-262

Klei, zwak zandig, sterk humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor,
Slootbodem?

-282



Projectcode: 2101018D Opdrachtgever: Gem Krimpen aan den Ijssel

Datum: 28-1-2021

Y: 436912,79

GWS: 50

Boring: 05

X: 102418,81

Maaiveldhoogte: N.A.P.
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gras-193

Klei, sterk zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-243

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor-273

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten grind, resten schelpen, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

-293

Klei, sterk siltig, matig humeus,
resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor-343

Datum: 28-1-2021

Y: 436936,77

GWS: 50

Boring: 06

X: 102449,77

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0

50

100

1

2

3

braak-182

Klei, matig zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor-212

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

-262

Klei, sterk siltig, sterk humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-282

Datum: 28-1-2021

Y: 436925,17

GWS: 50

Boring: 07

X: 102402,89

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0
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1

gras-185

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
resten grind, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-235

Datum: 28-1-2021

Y: 436924,63

GWS: 50

Boring: 08

X: 102419,70

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0

50

1

klinker-173

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

-193

Geen olie-water reactie, lichtgrijs,
Edelmanboor, Volledig Bims-223



Projectcode: 2101018D Opdrachtgever: Gem Krimpen aan den Ijssel

Datum: 28-1-2021

Y: 436932,24

GWS: 50

Boring: 09

X: 102436,90

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0

50

1

groenstrook-171

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

-220

Datum: 28-1-2021

Y: 436943,04

Boring: 10

X: 102464,95

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0

50

1

braak-176

Klei, matig siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-226

Datum: 28-1-2021

Y: 436909,99

GWS: 50

Boring: 11

X: 102437,52

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0

50

1

2

klinker-163

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

-183

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtgrijs,
Edelmanboor, Volledig Bims

-213

Datum: 28-1-2021

Y: 436894,77

GWS: 50

Boring: 12

X: 102424,80

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0

50

1

gras-169

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-219



Projectcode: 2101018D Opdrachtgever: Gem Krimpen aan den Ijssel

Datum: 28-1-2021

Y: 436881,99

GWS: 50

Boring: 13

X: 102438,28

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0

50

1

gras-172

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-222

Datum: 28-1-2021

Y: 436905,23

GWS: 50

Boring: 14

X: 102468,66

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0

50

1

2

gras-174

Klei, zwak zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-194

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

-224

Datum: 28-1-2021

Y: 436869,84

GWS: 50

Boring: 15

X: 102451,55

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0

50

1

gras-170

Klei, zwak zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-220

Datum: 28-1-2021

Y: 436890,27

GWS: 50

Boring: 16

X: 102473,36

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0

50

1

2

gras-171

Klei, zwak zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor-201

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, lichtgrijs,
Edelmanboor

-221



Projectcode: 2101018D Opdrachtgever: Gem Krimpen aan den Ijssel

Datum: 28-1-2021

Y: 436886,69

GWS: 50

Boring: 17

X: 102496,93

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0

50

1

gras-164

Klei, zwak zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-214

Datum: 28-1-2021

Y: 436872,15

GWS: 50

Boring: 18

X: 102464,82

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0

50

1

gras-187

Klei, zwak zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-237

Datum: 28-1-2021

Y: 436876,96

GWS: 50

Boring: 19

X: 102489,25

Maaiveldhoogte: N.A.P.

0

50

1

gras-165

Klei, zwak zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-215





T.a.v. Stephanie Enzler
Landsweg 4
3237 KG  Vierpolders

Datum: 04-Feb-2021

DETA Milieu

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-Jan-2021

2101018D

VO Populierenlaan Krimpen

2101018D
2021015187/1Certificaatnummer/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: 2015 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).



VO Populierenlaan Krimpen

1 2 3 4 5

1/4

2101018D

2101018D

Analysecertificaat

04-Feb-2021/13:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Jan-2021

2021015187/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Feb-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 78.6% (m/m) 85.1 60.6Droge stof

S % (m/m) 58.2 56.4Droge stof

S 2.4% (m/m) ds <0.7 8.4 9.6 14.6Organische stof

97% (m/m) ds 99 91 89 85Gloeirest

S 12.6% (m/m) ds <2.0 12.6 22.0 8.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 50mg/kg ds <20 54 180 130Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.21 0.57 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.3mg/kg ds <3.0 3.6 10 5.6Kobalt (Co)

S 9.2mg/kg ds <5.0 11 26 14Koper (Cu)

S 0.051mg/kg ds <0.050 0.073 0.14 0.11Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 16mg/kg ds 6.6 11 35 19Nikkel (Ni)

S 15mg/kg ds <10 26 65 44Lood (Pb)

S 48mg/kg ds 23 52 120 56Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 13 18 18Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 11 14 18Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 41 42Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

1

2

3

4

5

MM1

MM2

MM3

MM4

MM5 11838759

11838758

11838757

11838756

11838755

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

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 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 en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VO Populierenlaan Krimpen

1 2 3 4 5

2/4

2101018D

2101018D

Analysecertificaat

04-Feb-2021/13:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Jan-2021

2021015187/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Feb-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0052 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

0.3µg/kg ds <0.1 1.4perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoro-n-decanoic acid (PFDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoro-n-undecanoic acid (PFUnDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoro-1-hexane sulfonic acid (PFHxS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

0.3µg/kg ds <0.1 1.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1 0.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

1

2

3

4

5

MM1

MM2

MM3

MM4

MM5 11838759

11838758

11838757

11838756

11838755

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

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 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 en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VO Populierenlaan Krimpen

1 2 3 4 5

3/4

2101018D

2101018D

Analysecertificaat

04-Feb-2021/13:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Jan-2021

2021015187/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Feb-2021

A,B,C

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

<0.4µg/kg ds <0.4 <0.47H-perfluorheptaanzuur (HPFHpA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 Fluortelomeer onverzadigd carbonzuur

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat(

EtFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

<0.4µg/kg ds <0.4 <0.42H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur 

(H4PFUnA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1F53B:9-Cl-hexadecafluor-3-oxanonaan-1-s

ulfonaat

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1ADONA

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-Ethyl perfluoroctaansulfonamide 

(EtFOSA)

<0.4µg/kg ds <0.4 <0.4N-methylperfluorbutaansulfonylamide 

(MeFBSA)

<1.0µg/kg ds <1.0 <1.0Perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur 

(PF-3,7-DMOA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1Perfluorbutaansulfonylamide(N-meth.)acet

.(MeFBSAA)
1)

0.4µg/kg ds 0.1 1.4som PFOA (*0,7)
1)

0.3µg/kg ds 0.1 1.4som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

1

2

3

4

5

MM1

MM2

MM3

MM4

MM5 11838759

11838758

11838757

11838756

11838755

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

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 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 en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VO Populierenlaan Krimpen

1 2 3 4 5

4/4

2101018D

2101018D

Analysecertificaat

04-Feb-2021/13:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Jan-2021

2021015187/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Feb-2021

A,B,C

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.085 0.089Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.068 0.059Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.054Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.052Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.43 0.46PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1

MM2

MM3

MM4

MM5 11838759

11838758

11838757

11838756

11838755

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

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 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 en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021015187/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11838755 MM1

010538382167 1 0  20 28-Jan-2021

 11838756 MM2

040538381450 1 0  50 28-Jan-2021

110538381441 1 0  20 28-Jan-2021

080538381480 1 0  20 28-Jan-2021

 11838757 MM3

180538381479 1 0  50 28-Jan-2021

170538381446 1 0  50 28-Jan-2021

140538381481 1 0  20 28-Jan-2021

 11838758 MM4

010538381655 4 100  120 28-Jan-2021

 11838759 MM5

040538381440 3 80  100 28-Jan-2021

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
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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 2021015187/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323Perfluorverbinding (PFAS 38 verb)

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11838758
Certificate no.: 2021015187
Sample description.: MM4
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11838759
Certificate no.: 2021015187
Sample description.: MM5
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T.a.v. Stephanie Enzler
Landsweg 4
3237 KG  Vierpolders

Datum: 10-Feb-2021

DETA Milieu

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Feb-2021

2101018D

VO Populierenlaan Krimpen

2101018D
2021019394/1Certificaatnummer/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

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: 2015 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).



VO Populierenlaan Krimpen

1 2

rsmit

1/2

2101018D

2101018D

Analysecertificaat

10-Feb-2021/08:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Feb-2021

2021019394/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Feb-2021

A,B,C

Metalen

S 120µg/L 230Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S 2.5µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S 0.45µg/L <0.20Ethylbenzeen

S 0.94µg/L 0.33o-Xyleen

S 2.0µg/L 0.84m,p-Xyleen

S 2.9µg/L 1.2Xylenen (som) factor 0,7

3.3µg/L 1.2BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

01-01-1

02-02-1 11852150

11852149

Eurofins Analytico B.V.
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 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 en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)



VO Populierenlaan Krimpen

1 2

rsmit

2/2

2101018D

2101018D

Analysecertificaat

10-Feb-2021/08:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Feb-2021

2021019394/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Feb-2021

A,B,C

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L 17Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

01-01-1

02-02-1 11852150

11852149

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld
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Site www.eurofins.nl
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 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 en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021019394/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11852149 01-01-1

010800914190 1 130  230 04-Feb-2021

010680456617 2 130  230 04-Feb-2021

010680456611 3 130  230 04-Feb-2021

 11852150 02-02-1

020800914363 1 100  200 04-Feb-2021

020680456616 2 100  200 04-Feb-2021

020680456608 3 100  200 04-Feb-2021
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021019394/1
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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 2021019394/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

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 2020.
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Projectcode: 2101018D 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM1 MM2 MM3 

Grondsoort  Klei Zand Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  zwak grindhoudend, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie 

resten schelpen, geen olie-water 
reactie 

geen olie-water reactie 

Certificaatcode   2021015187 2021015187 2021015187 

Boring(en)   01 04, 08, 11 14, 17, 18 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,20 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,40 0,70 8,40 

Lutum % ds 12,60 2,00 12,60 

Datum van toetsing  4-2-2021 4-2-2021 4-2-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  50 83 (6)  <20 <54 (6)  54 90 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  0,21 0,25 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  5,3 8,6 -0,04  <3 <7 -0,04  3,6 5,9 -0,05 

Koper  mg/kg ds  9,2 13,8 -0,17  <5 <7 -0,22  11 14 -0,17 

Kwik  mg/kg ds  0,051 0,062 -0  <0,05 <0,05 -0  0,073 0,086 -0 

Lood  mg/kg ds  15 20 -0,06  <10 <11 -0,08  26 31 -0,04 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  16 25 -0,16  6,6 19,3 -0,24  11 17 -0,28 

Zink  mg/kg ds  48 74 -0,11  23 55 -0,15  52 73 -0,12 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  0,001 0,001 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,020 0   <0,025 0   0,0062 -0,01 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 32 (6)  <11 39 (6)  13 15 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  11 13 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 18 (6)  <6 21 (6)  <6 5 (6) 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 9 (6)  <3 11 (6)  <3 3 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <102 -0,02  <35 <123 -0,01  <35 <29 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 4 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  78,6 78,6 (6)  85,1 85,1 (6)  60,6 60,6 (6) 

Lutum %  12,6   <2   12,6  

Organische stof (humus) %  2,4   <0,7   8,4  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 97   99   91  

 



 
 

Projectcode: 2101018D 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM4 MM5 

Grondsoort  Slib Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Certificaatcode   2021015187 2021015187 

Boring(en)   01 04 

Traject (m -mv)   1,00 - 1,20 0,80 - 1,00 

Humus % ds 9,60 14,60 

Lutum % ds 22,0 8,50 

Datum van toetsing  4-2-2021 4-2-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

Barium  mg/kg ds  180 199 (6)  130 278 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,57 0,59 -0  <0,2 <0,1 -0,04 

Kobalt  mg/kg ds  10 11 -0,02  5,6 11,5 -0,02 

Koper  mg/kg ds  26 28 -0,08  14 17 -0,15 

Kwik  mg/kg ds  0,14 0,15 -0  0,11 0,13 -0 

Lood  mg/kg ds  65 68 0,04  44 51 0 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  35 38 0,05  19 36 0,01 

Zink  mg/kg ds  120 129 -0,02  56 80 -0,1 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,02 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,02 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,02 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,054 0,037 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,02 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,02 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,052 0,036 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,43 -0,03   0,32 -0,03 

Fluorantheen mg/kg ds  0,085 0,085  0,089 0,061 

Chryseen mg/kg ds  0,068 0,068  0,059 0,040 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,02 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0051 -0,02   <0,0034 -0,02 

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 2 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  18 19 (6)  18 12 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  14 15 (6)  18 12 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 4 (6)  <6 3 (6) 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2 (6)  <3 1 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  41 43 -0,03  42 29 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 2 (6) 

    

OVERIG    

Droge stof % m/m  58,2 58,2 (6)  56,4 56,4 (6) 

Lutum %  22   8,5  

Organische stof (humus) %  9,6   14,6  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 89   85  
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------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-01-1 02-02-1 

Datum  4-2-2021 4-2-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,30 - 2,30 1,00 - 2,00 

Datum van toetsing  10-2-2021 10-2-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

Barium  µg/l  120 120 0,12  230 230 0,31 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  2,5 2,5 -0,22  <2 <1 -0,23 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06  <0,05 <0,04 -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22  <3 <2 -0,22 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08 

    

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  0,45 0,45 -0,02  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   2,94 0,04   1,17 0,01 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  2 2  0,84 0,84 

ortho-Xyleen µg/l  0,94 0,94  0,33 0,33 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

BTEX (som) µg/l  3,3   1,2  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   3,81(2,14)   1,73(2,14) 

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)   <0,00020(11) 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0 

CKW (som) µg/l  <1,6   <1,6  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   



 
 

Projectcode: 2101018D 

Watermonster  01-01-1 02-02-1 

Datum  4-2-2021 4-2-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,30 - 2,30 1,00 - 2,00 

Datum van toetsing  10-2-2021 10-2-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  17 17(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
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   S S Diep Indicatief I 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 



 
 

Projectcode: 2101018D 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM1 MM2 MM3 

Grondsoort  Klei Zand Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  zwak grindhoudend, 
zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie 

resten schelpen, geen 
olie-water reactie 

geen olie-water reactie 

Humus (% ds)  2,40 0,70 8,40 

Lutum (% ds)  12,60 2,00 12,60 

Datum van toetsing  4-2-2021 4-2-2021 4-2-2021 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  50 83 (6)  <20 <54 (6)  54 90 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  0,21 0,25 

Kobalt  mg/kg ds  5,3 8,6  <3 <7  3,6 5,9 

Koper  mg/kg ds  9,2 13,8  <5 <7  11 14 

Kwik  mg/kg ds  0,051 0,062  <0,05 <0,05  0,073 0,086 

Lood  mg/kg ds  15 20  <10 <11  26 31 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  16 25  6,6 19,3  11 17 

Zink  mg/kg ds  48 74  23 55  52 73 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35   <0,35 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  0,001 0,001 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,020   <0,025   0,0062 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 32 (6)  <11 39 (6)  13 15 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  11 13 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 18 (6)  <6 21 (6)  <6 5 (6) 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 9 (6)  <3 11 (6)  <3 3 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <102  <35 <123  <35 <29 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 4 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  78,6 78,6 (6)  85,1 85,1 (6)  60,6 60,6 (6) 

Lutum %  12,6   <2   12,6  

Organische stof (humus) %  2,4   <0,7   8,4  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 97   99   91  

 
 



 
 

Projectcode: 2101018D 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM4 MM5 

Grondsoort  Slib Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie, Kom 
over heen met slootbodem 

geen olie-water reactie, 
Slootbodem? 

Humus (% ds)  9,60 14,60 

Lutum (% ds)  22,0 8,50 

Datum van toetsing  4-2-2021 4-2-2021 

Monster getoetst als  partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD Meetw GSSD 

    

METALEN    

Barium  mg/kg ds  180 199 (6)  130 278 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,57 0,59  <0,2 <0,1 

Kobalt  mg/kg ds  10 11  5,6 11,5 

Koper  mg/kg ds  26 28  14 17 

Kwik  mg/kg ds  0,14 0,15  0,11 0,13 

Lood  mg/kg ds  65 68  44 51 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  35 38  19 36 

Zink  mg/kg ds  120 129  56 80 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,02 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,02 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,02 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,054 0,037 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,02 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,02 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,052 0,036 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,43   0,32 

Fluorantheen mg/kg ds  0,085 0,085  0,089 0,061 

Chryseen mg/kg ds  0,068 0,068  0,059 0,040 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,02 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,000 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0051   <0,0034 

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 2 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  18 19 (6)  18 12 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  14 15 (6)  18 12 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 4 (6)  <6 3 (6) 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2 (6)  <3 1 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  41 43  42 29 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 2 (6) 

    

OVERIG    

Droge stof % m/m  58,2 58,2 (6)  56,4 56,4 (6) 

Lutum %  22   8,5  

Organische stof (humus) %  9,6   14,6  

Gloeirest % (m/m) ds  89   85  

 
 
  



 
 

Projectcode: 2101018D 

 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Gevolgde procedure

Medio november 2020 is een informatieronde georganiseerd met de directe omgeving van 
de beoogde nieuwbouwlocatie voor basisschool de Groeiplaneet en sportzaal De Populier. 
Tijdens deze ronde hebben de omwonenden een toelichting gekregen op een tweetal 
ruimtelijke modellen voor de ontwikkeling van de locatie en het planontwikkelingsproces. De 
direct omwonenden hebben een flyer met tekeningen van de stedenbouwkundige modellen 
ontvangen. Op de gemeentelijke website was een presentatie hiervan te zien. Ook heeft op 1 
december een online inloopbijeenkomst plaatsgevonden.

Gedurende de inspraakperiode zijn diverse schriftelijke reacties bij de gemeente ingediend. 
Daarnaast zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt tijdens de inloopavond. In deze 
notitie worden aan de hand van een aantal thema’s de reacties behandeld en gerubriceerd 
voorzien van commentaar. Daarbij is ervoor gekozen om vragen samen te vatten en te 
clusteren per thema.

Ruimtelijk model met gebouwen aan het water heeft de voorkeur

Tijdens de online inloopavond en in de schriftelijke reacties zijn door omwonenden 
opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de ruimtelijke inpassing van de nieuwe school 
en sportzaal. In dat verband zijn o.a. de volgende zaken aan de orde gesteld:

-Aandacht voor een gezelliger gebouw wat past bij de natuurlijke omgeving
-Minder grote ramen: de grote ramen zullen zonlicht weerkaatsen
-Het grote gebouw zal zorgen voor minder zonlicht
-Het uitzicht wordt een blokkendoos, aandacht voor minder grote en hoge bebouwing
-De ingang van de school moet aan de Fresia komen
-Hergebruik van de fundering van de huidige sporthal (in variant B is hier plek voor) om 
duurzaamheid te stimuleren
-Een ontwerp met veel hout zou mooi zijn
-Zonnepanelen op het dak, omgeving hiervan mee laten profiteren
-Meer aandacht voor de kleur van de bebouwing

Reactie gemeente:

Uit de reacties blijkt dat er in de omgeving een voorkeur is voor variant B. Dit is het model, 
waarbij de gebouwen aan het water zijn gesitueerd en het schoolplein aan de straatzijde 
(Populierenlaan). Dit model geeft ook de meeste handvaten voor een goede ruimtelijke 
inpassing van de school en sportzaal op deze locatie. Dit model vormt dan ook het 
uitgangspunt bij de verdere uitwerking van het plan. 

De getoonde ruimtelijke modellen en impressies geven in deze fase inzicht in positie en 
omvang van de nieuwbouw. Het is onze bedoeling hier een markant gebouw te maken met 
een afwijkende vormgeving t.o.v. de bestaande bebouwing in de directe omgeving: 
eigentijds, bijzonder en herkenbaar. 

Het gebruik van natuurlijke, duurzame materialen zullen het gebouw verbijzonderen. Het 
gebouw - en de maatschappelijke functie - worden hierdoor sterk herkenbaar. Denk hierbij 
aan combinaties van hout, glas, metaal, beton, groene daken en zichtbare 
duurzaamheidsmaatregelen. 
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Onze inzet is erop gericht om de huidige sportzaal gedurende de bouw van een nieuwe 
sportzaal in gebruik te houden. Enerzijds om ook gedurende de nieuwbouw voldoende 
capaciteit te houden voor (school)sportfaciliteiten en anderzijds forse kosten voor tijdelijke 
sportzaalcapaciteit uit te sparen. Dit heeft gevolgen voor het bouwproces. Er zal een 
gefaseerde uitvoering van het bouwproject plaatsvinden. Als opéénvolgende fasen zijn te 
onderscheiden: 1. nieuwbouw sportzaal; 2. Sloop huidige sportzaal; 3. nieuwbouw school; 4. 
(her)inrichting openbaar gebied. 

Geluid en Privacy 

Omwonenden hebben vragen over geluidoverlast die men verwacht door de komst van de 
nieuwe school en de wijze waarop de privacy kan worden gegarandeerd (in de modellen is 
er een korte afstand tussen de nieuwe school, het plein en bestaande woningen)? 

-Zorgen over geluidsoverlast
-Maak een geluidswal (een haag of ander materiaal)(dit gaat over variant A)

Reactie gemeente:

Rho adviseurs heeft het model B met de gebouwen aan de waterzijde (op 5 meter afstand 
van het water) akoestisch onderzocht. Daarbij is getoetst aan de volgende VNG-
richtwaarden:

Woningen aan de Populierenlaan: gebiedstypering ‘gemengd gebied’, richtwaarde 50 dB(A). 
Overige woningen: gebiedstypering ‘rustige woonwijk’ , richtwaarde 45 dB(A). 

Uitkomst van dit onderzoek is dat bij alle omliggende woningen wordt voldaan aan de 
genoemde richtwaarden, behalve bij de woningen aan de Populierenlaan 14 t/m 32 en dan 
met name op de verdieping. In verband daarmee is aanvullend een variant met een minder 
diep schoolplein onderzocht. Het plein wordt in dat geval iets verbreed richting de openbare 
driehoekige groenstrook langs de Populierenlaan. Het schoolplein komt daardoor op grotere 
afstand van de woningen aan de Populierenlaan 14 t/m 32 te liggen. Het onderzoek van 
deze variant laat zien dat dan ook op de verdieping van deze woningen wordt voldaan aan 
de richtwaarde van 50 dB(A). Het verbrede schoolplein zal voor een klein deel moeten 
worden afgeschermd met geluidwerende voorziening ten behoeve van woningen aan de 
Roos 32 t/m 40. Er wordt nagedacht om een multifunctionele geluidwerende voorziening te 
creëren, zoals een klimwand, zodat geluidwering gecombineerd kan worden met spelen.

Behoud van privacy is een belangrijk aandachtspunt bij de planuitwerking. Door de hiervoor 
beschreven variant met een aangepast schoolplein ontstaat langs dit deel van de 
Populierenlaan naast een akoestisch gunstiger situatie ook meer ruimte voor groen. Het op 
een zorgvuldige manier in overleg met de bewoners inrichten van deze strook kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan het gevoel van privacy. 
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Groen-water-speelvoorzieningen

Groen en water zijn onderwerpen, die door veel bewoners uit de omgeving zijn genoemd als 
belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking van het ruimtelijke plan. Punten die o.a. genoemd 
zijn:

-Een aandachtspunt is het behoud van voldoende groen & water
-Het moderne gebouw zal het groen teniet doen
-Er komt alleen maar meer beton in de wijk, compensatie van trapveld, wordt schoolplein 
opengesteld voor niet-school gerelateerde activiteiten?
-Meer bomen om privacy en uitzicht te verbeteren
-Naaldbomen weghalen, deze zorgen voor veel troep op auto’s
-Flora en fauna wordt mogelijk verstoord door geluidsoverlast
-Het water brengt de veiligheid van de kinderen in gevaar
-Angst voor watervervuiling

 

Reactie gemeente:

Flora en fauna onderzoek wordt bij dit soort ontwikkelingen altijd in het plangebied en de 
directe omgeving uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Opdracht hiervoor is 
verstrekt. De resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij de verdere uitwerking van de 
plannen. Als er vanuit de zorgplicht voor Flora en Fauna maatregelen moeten worden 
genomen om nadelige gevolgen voor de op de locatie waargenomen soorten te voorkomen, 
worden die verwerkt in de plannen. 

In het plan voor de nieuwe basisschool en sportzaal wordt natuurlijk ook weer voldoende 
groen gerealiseerd. Waar mogelijk zal bestaand groen worden gehandhaafd. De keuze van 
nieuwe beplanting wordt te zijner tijd verwerkt in een inrichtingsplan voor het openbaar 
gebied, dat ook weer wordt voorgelegd aan de bewoners in de omgeving. Biodiversiteit is 
daarbij een belangrijk aandachtspunt.

De waterhuishouding is gedurende de planontwikkeling  een onderwerp van overleg tussen 
het Hoogheemraadschap en de gemeente. Waterkwantiteit en -kwaliteit en veiligheid zijn 
daarbij belangrijke gespreksonderwerpen. Indien nodig zullen op dat punt maatregelen 
worden genomen.

De gemeente zet zich samen met speelruimteleveranciers in om de speelruimte in Krimpen 
te transformeren. Minder van hetzelfde en meer variatie, in lijn met de Schijf van Vijf voor 
Buitenspelen. Meer aandacht voor spelen in het groen, vrolijke speelpleintjes, goede 
sportplekken, speelroutes en uitdagende buurtplekken om samen te spelen, bewegen en 
elkaar te ontmoeten. Bij de verdere uitwerking van het plan zullen we beoordelen of en op 
welke wijze hier in de directe omgeving van de locatie invulling kan worden gegeven. Daarbij 
zal ook worden bekeken welke rol een nieuw schoolplein daarbij zou kunnen spelen.

Verkeer/parkeren/ontsluitingen

Vanuit de omgeving zijn veel opmerkingen gemaakt over de huidige verkeerssituatie aan de 
Populierenlaan en de verwachting dat er met de komst van de school op het gebied van 
verkeer en parkeren problemen kunnen ontstaan in de omgeving. Over parkeren zijn met 
name vragen gesteld over de parkeercapaciteit bij de nieuwe school en sportzaal. Daarbij 
zijn o.a. de volgende opmerkingen gemaakt;
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-De verkeerssituatie moet beter worden bij het plan;
-Het wordt veel te druk in de straat door het plan (nu al te druk), er komen door het plan veel 
piekmomenten
-Er is veel te weinig parkeergelegenheid opgenomen in het plan
-Het kruispunt Populierenlaan is gevaarlijk (betonnen paaltjes eruit gereden, tweewielers 
gaan onderuit door de scherpe bocht, moeilijk te overzien door kinderen, moeilijk voor lange 
vrachtwagens), gevaarlijk om weg op te rijden uit langsparkeervakken
-Mede door de hierboven meegedeelde redenen de afslag naar de parkeerplaats verder naar 
het noordoosten plaatsen
-Kiss & ride maken op het parkeerterrein
-Er wordt te weinig rekening gehouden met de hofjes waardoor gevaarlijke situaties ontstaan
-Komen de langsparkeervakken aan de Populierenlaan te vervallen?
-Parkeerplaatsen langs de Populierenlaan (bij de toekomstige parkeerplaats van de 
Groeiplaneet) verticaal maken, parkeerverbod hiertegenover om de verkeersveiligheid te 
verbeteren als je uit het hofje komt
-Door zwaar verkeer over de weg ontstaan trillingen wat ernstige schade toebrengt aan mijn 
huis 

Reactie gemeente:

Verkeer

De komende jaren wordt naast de nieuwbouw van de Groeiplaneet ook een herstratings- en 
rioleringsplan in dit deel van de gemeente uitgevoerd. Dit is hét moment dat de infrastructuur 
wordt beoordeeld en eventuele aanpassingen ter vergroting van de verkeersveiligheid 
kunnen worden uitgevoerd. De vanuit de omgeving gemaakte opmerkingen en gestelde 
vragen zullen ook in dat kader worden beoordeeld.

Bij de verdere uitwerking van de plannen doen de stedenbouwkundige, verkeerskundige en 
civieltechnische adviseurs in opdracht van de gemeente voorstellen voor een verkeersveilige 
school- en woonomgeving. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het programma School op 
Seef. Dit is een initiatief van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-
Holland. In deze fase van het planproces zijn daar nog geen definitieve keuzen in gemaakt. 
De omwonenden en andere belanghebbenden worden gedurende het verdere planproces 
ook in de gelegenheid gesteld om op deze voorstellen te reageren. 

Parkeren

De gemeente hanteert de gebruikelijke landelijke CROW-parkeernormen afgestemd op de 
type voorzieningen, die worden gerealiseerd. Daarin wordt rekening gehouden met 
voldoende parkeercapaciteit voor bewoners, docenten, bezoekers van de school en 
sportzaal. Indien daartoe aanleiding bestaat worden parkeerdrukmetingen uitgevoerd in de 
directe omgeving van de locatie.

Bouwpraktijk

Vanuit de omgeving zijn vragen gesteld over de verantwoordelijkheid voor bouwschade en 
overlast gedurende de bouw- en overige werkzaamheden.
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Reactie gemeente:

Voor als gevolg van bouwen veroorzaakte schade aan panden in de omgeving geldt dat de 
initiatiefnemer/ bouwer naar burgerlijk recht aansprakelijk is. Gelet op eventuele wettelijke 
aansprakelijkheid zal de bouwer zich in de regel verzekeren. De verzekeraar zal gelet op 
mogelijke claims vrijwel altijd een zogenaamde nulmeting doen. Eigenaren van 
aangrenzende percelen kunnen desgewenst zelf een bouwexploot uitbrengen waarin de 
bouwer op voorhand aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade.

Om te bevorderen dat de bouwer adequaat verzekerd is, zal door de gemeente bij de 
opdrachtverstrekking als clausule worden opgenomen dat de aannemer voor de aanvang 
van de bouw een adequate Constructie All Risk (CAR) verzekering dient af te sluiten.

Het Bouwbesluit geeft regels voor het voorkomen van onveilige situaties tijdens 
bouwwerkzaamheden. Op grond van het Bouwbesluit kan ons college een aanwijzing geven 
om bepaalde maatregelen in een veiligheidsplan op te nemen, dit ter beoordeling van ons 
college. Trillinghinder en grondwaterstand behoren tot de onderwerpen waarvoor een 
aanwijzing kan worden gegeven.

Verder wordt voorafgaand aan de bouw een sonderingsonderzoek op het terrein uitgevoerd. 
De sonderingen geven een nauwkeurig beeld van de grondopbouw. Mede op basis van de 
sonderingen wordt beoordeeld of bij toepassing van een traditionele heimethode 
overschrijding van in de bouwpraktijk aanvaardbare trillingsniveaus te verwachten is.

Op deze manier wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de gevoeligheid van 
woningen in de omgeving van de locatie. 

Overige aspecten

Energietransitie/duurzaamheid

Worden de mogelijkheden voor energietransitie van de omliggende wijk meegenomen? Hoe 
kan de omgeving meeliften? 

Reactie gemeente:

De nieuwe gebouwen zullen minimaal voldoen aan de eisen van BENG (Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen). Dit zijn de landelijke eisen, vastgelegd in het Bouwbesluit. De 
gemeente maakt een visie voor de energietransitie op wijkniveau. Deze visie geeft inzicht in 
de mogelijkheden voor energietransitie in de verschillende wijken van Krimpen. Als er op dit 
punt koppelingen mogelijk zijn met geplande nieuwbouwprojecten, zullen die worden 
verkend.

Planning

Wanneer verwacht de gemeente dat er gestart kan worden met bouwwerkzaamheden en 
voorbereidende werkzaamheden?
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Reactie gemeente

De huidige planning gaat uit van start van de bouwwerkzaamheden vanaf 2e kwartaal 2022. 
Voorbereidende werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2021/begin 2022 worden 
opgestart. De planning wordt lopende de verdere voorbereiding indien nodig bijgesteld. 
Omwonenden en belanghebbenden informeren wij over eventuele bijstelling van de 
planning. 

Bestemmingsplan

Is het project al in het bestemmingsplan opgenomen?

Reactie gemeente

Het op de locatie geldende bestemmingsplan moet worden aangepast om de nieuwe school 
en sportzaal te kunnen realiseren. De stedenbouwkundige kaders, die de gemeenteraad nog 
gaat vaststellen, vormen de ruimtelijke basis voor de bestemmingsplanaanpassing. Ook het 
bestemmingsplan doorloopt weer een eigen procedure. Tijdens deze procedure zijn er 
meerdere momenten voor omwonenden en andere belanghebbenden om op de inhoud te 
reageren.

Planschade

Omwonenden vragen aandacht voor waardevermindering van hun woningen door de 
realisering van de school.

Reactie gemeente

De gemeente laat bij ruimtelijke ontwikkelingen een planschaderisico-analyse uitvoeren. 
Daarbij wordt beoordeeld of er sprake van planschade zou kunnen zijn en met welke 
bedragen rekening zou moeten worden gehouden. 

Schade die ontstaat als gevolg van een planologische regeling, kan voor een gedeeltelijke 
vergoeding in aanmerking komen. Artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vormt de 
wettelijke basis voor een tegemoetkoming in planschade. 

Schade komt in beginsel voor een tegemoetkoming in aanmerking als het schade betreft in 
de vorm van inkomensderving of vermindering van waarde van een onroerende zaak. Het 
recht op een tegemoetkoming in planschade bestaat enkel, indien de schade redelijkerwijs 
niet voor eigen rekening van de aanvrager behoort te blijven en de vergoeding van die 
schade niet of onvoldoende anderszins is verzekerd. De Wro bepaalt dat enkel schade die 
buiten het normale maatschappelijke risico valt, voor een tegemoetkoming in aanmerking 
komt. Schade die tot het normale maatschappelijk risico wordt gerekend, komt voor rekening 
van de aanvrager van de planschade. Voor rekening van de aanvrager blijft in ieder geval 
schade in de vorm van waardevermindering van de onroerende zaak die overeenkomt met 
2% van de waarde van de onroerende zaak, en schade in de vorm van inkomensderving die 



9

overeenkomt met 2% van het inkomen. Eventuele waardevermindering van de onroerende 
zaak van de initiatiefnemer zelf (de verzoeker van de planologische maatregel) is hiervan 
uitgezonderd (eigen risico regeling).
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Notitie tweede ronde reacties omgeving op concept-

stedenbouwkundige kaders Groeiplaneet/Populier: 

Periode: 9 t/m 30 april 2021 (Online inloopavond: 21 april 2021) 

 

Ingekomen reacties via reactieformulier/mail: 

 

1. Gebruik sportveld/trapveld: gedurende de Coronatijd wordt dit veel gebruikt en er zijn 

regelmatig activiteiten van Synerkri – op welke manier komt dit terug in de plannen ? 

Reactie gemeente: Bij de uitwerking van het plan wordt bekeken hoe speelvoorzieningen in 

de omgeving van de nieuwe school kunnen worden ingepast. In het stedenbouwkundig 

kader zijn daar 2 potentiële locaties voor aangegeven. De schijf van vijf voor buitenspelen is 

daarbij de leidraad. Er wordt in Krimpen de komende jaren een programma voor 

transformatie van speelplekken uitgevoerd. Daarbij is er aandacht voor spelen in het groen, 

vrolijke speelpleintjes, goede sportplekken, speelroutes en uitdagende buurtplekken om 

samen te spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten.  

 

2. Wordt de optie om de huidige fundering te gebruiken voor een nieuwe sportzaal nog 

verder onderzocht ? 

Reactie gemeente: Bij de verdere uitwerking gaan wij – zoals eerder aangegeven - uit van 

verplaatsing van de sportzaal op het terrein. Dit blijft het uitgangspunt. Wel zullen wij bij de 

verdere uitwerking beoordelen of de bestaande fundering nog zou kunnen worden benut 

voor de nieuw te bouwen school.  

 

3. Een nieuwe sportzaal op een nieuwe locatie levert waardevermindering (planschade) 

voor de omliggende woningen op. 

Reactie gemeente: De gemeente laat in de fase van de bestemmingsplanprocedure een 

planschaderisicoanalyse maken, waaruit kan worden opgemaakt of er sprake zou kunnen 

zijn van planschade. In deze analyse wordt een vergelijking gemaakt tussen het nieuwe 

stedenbouwkundig plan en de huidige bouwmogelijkheden op grond van het geldende 

bestemmingsplan. 

 

4. Aandacht voor veel vrachtverkeer (oa bevoorrading JUMBO) – dit zou opgelost 

kunnen worden in de directe omgeving van de supermarkt met aanpassing van de 

infrastructuur ter plaatse. 

Reactie gemeente: In het kader van het herstratings- en rioleringsplan voor de 

Populierenlaan en omgeving zal ook worden beoordeeld op welke manier de bevoorrading 

van oa JUMBO kan worden aangepast, zodat dit vrachtverkeer niet meer de gehele wijk 

hoeft door te rijden. 
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5. Vrees voor geluidoverlast overdag van schoolkinderen op schoolplein en 

hangjongeren in de avond op parkeerplaats. Groene inpassing muren van 

school/sportzaal. Schoolplein afsluiten ter voorkoming van overlast. 

Reactie gemeente: Onderzoek naar de geluidsituatie rondom de nieuwe locatie voor de 

school heeft uitgewezen dat wordt voldaan aan de daarvoor geldende richtwaarden. Aan de 

zijde van de Roos wordt een geluidwerende voorziening van ca. 2 meter meegenomen in het 

ontwerp. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de groene inpassing van deze 

geluidwerende voorziening. Over de afsluiting van het schoolplein buiten de openingstijden 

van de school zal in overleg met het schoolbestuur nog een besluit worden genomen. 

Daarbij worden de reacties vanuit de omgeving meegewogen. 

 

6. Pleidooi voor waterretentie-systeem met sedum dakbedekking op de daken van de 

school/sportzaal.  

Reactie gemeente: het nieuwe multifunctionele gebouw wordt in ieder geval een duurzaam 

gebouw. Daar zal bij de aanbesteding van het nieuwe gebouw de nodige aandacht aan 

worden besteed. De suggestie wordt hierbij meegenomen. Het is uiteindelijk aan de 

ontwerpers/marktpartijen op welke wijze zij invulling geven aan duurzaamheid in hun 

ontwerp.  

 

7. Bij de uitvoering van het bouwplan goed aandacht besteden aan de 

toezichthoudende rol van de gemeente (niet alleen de aannemer is verantwoordelijk). 

Reactie gemeente: de gemeente heeft inderdaad een toezichthoudende rol bij de uitvoering 

van de bouw- en civieltechnische werkzaamheden. Vanuit het Bouwtoezicht worden de 

verrichtingen van de aannemer gevolgd en vanuit het Ingenieursbureau Krimpenerwaard is 

er toezicht op de civieltechnische werkzaamheden van de aannemer, die de omgeving van 

de school gaat herinrichten. De contactpersonen worden te zijner tijd aan de bewoners 

doorgegeven, zodat er sprake is van korte lijnen bij eventuele klachten. 

 

8. Worden omwonenden geïnformeerd over de aanpassing van het bestemmingsplan ? 

Reactie gemeente: De direct omwonenden worden schriftelijk geïnformeerd over de 

bestemmingsplanprocedure. Daarbij houden we het adresbestand aan, dat eerder is gebruikt 

bij de inspraakprocedure. Daarnaast wordt de procedure op de gebruikelijke wijze 

bekendgemaakt op de gemeentelijke website, Ruimtelijke Plannen.nl en op de 

gemeentepagina in het Kontakt.  

 

9. Er zou een grenswaarde op de gevel van de woningen maximaal 45 dB(A) moeten 

worden aangehouden en niet de 50 dB(A) zoals nu wordt aangegeven, we hebben 

het hier tenslotte niet over een 'woonwijk in de stad'. 

Reactie gemeente: Er bestaan verschillende trajecten waarin geluid getoetst wordt. Bij het 

opstellen van een bestemmingsplan wordt getoetst aan richtwaarden die volgen uit de VNG-

publicatie Bedrijven en milieuzonering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘rustige 

woonwijk’ en ‘gemengd gebied’. Alle geluidproducerende activiteiten worden hierin 

beschouwd. 
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Als een bedrijf zich wil vestigen moet dat passen binnen het bestemmingsplan en dan gelden 

de standaard grenswaarden van 50 dB(A) bij gevels van woningen. Bij scholen wordt hierbij 

het stemgeluid op het schoolplein niet beschouwd.  

Als een bedrijf daarbij vergunningplichtig is (type C, zware/gevaarlijke industrie) wordt de 

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (HILV) toegepast om de grenswaarden 

voor de vergunning te bepalen. Dat is in dit geval niet aan de orde. 

Het onderzoek naar de geluidsituatie op de locatie van de nieuwe school/sportzaal is 

voorgelegd aan de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR). Het onderzoek toetst de 

resultaten aan zowel de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering, als aan het 

Activiteitenbesluit milieubeheer. De woningen rondom het plangebied aan de Orchidee, 

Chrysant en Roos zijn gelegen in een “rustige woonwijk”. De woningen rondom het 

plangebied aan de Populierenlaan en de Zomereik zijn gelegen in een “gemengd gebied” 

vanwege de al bestaande aanwezigheid van de sportaccommodatie en het feit dat de 

Populierenlaan een gebiedsonsluitingsweg is. Door DCMR wordt hierbij nog opgemerkt dat 

een gedeelte van de locatie aan de Populierenlaan binnen de geluidzone van het gezoneerd 

industrieterrein EZH (Tennet) is gelegen. De aangehouden gebiedstyperingen in het 

onderzoek zijn akkoord bevonden door DCMR. 

 

Krimpen aan den IJssel, 10 mei 2021 
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Groeiplaneet 
Gemeente Krimpen aan den IJssel 
   

 

 

Op de locatie aan de Populierenlaan in Krimpen aan den IJssel is het voornemen om een nieuwe sportzaal en basisschool te 

realiseren. De beoogde ontwikkeling dient getoetst te worden aan de eisen uit de Wet natuurbescherming, waarbij de mogelijk 

gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 een rol spelen. Figuur 1 laat de ligging van het projectgebied ten opzichte 

van het Natura 2000-netwerk zien. Niet alle Natura 2000-gebieden zijn gevoelig voor stikstofdepositie. Het meest nabijgelegen 

gebied met verzuringsgevoelige habitats betreft het Natura 2000-gebied Biesbosch. De minimale afstand van dit Natura 2000-

gebied tot het plangebied bedraagt 15,3 kilometer. De andere Natura 2000-gebieden met verzuringsgevoelige habitats liggen op 

(nog) grotere afstand.  

  

 
Figuur 1 Locatie beoogde ontwikkeling (rood omcirkeld) ten opzichte van Natura 2000-gebieden (AERIUS calculator) 

Met het rekenmodel Aerius (versie 2021) is een berekening uitgevoerd om de mogelijke gevolgen van de ontwikkeling voor de 

stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te brengen, daarbij is de gebruiksfase (na oplevering van de beoogde ontwikkeling) 

beschouwd. Voor de realisatiefase geldt een vrijstelling, hier wordt nader op ingegaan in deze memo. In de volgende hoofdstukken 

wordt achtereenvolgens ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten, de resultaten en de conclusie. De invoer- en 

uitvoergegevens vanuit Aerius zijn opgenomen in een aparte bijlage.   
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Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming: 

- verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale Beschermingszones (SBZ's) op grond van 

de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de Nederlandse wetgeving; 

- vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen; 

- legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van vergunningen meestal bij de provincies. 

 

Voor Natura 2000-gebieden gelden onder meer de volgende verplichtingen: 

- De overheid dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale 

beschermingszones niet verslechtert. Tevens mag er geen verstoring optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 

aangewezen. 

- Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in 

combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende 

beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied. Bevoegde nationale instanties geven slechts toestemming voor het 

plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast. 

- Als een plan of project om dwingende reden van groot openbaar belang toch moet worden gerealiseerd, terwijl significant 

negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, moeten alle nodige compenserende maatregelen worden genomen om 

te waarborgen dat de algehele samenhang van het Europees ecologisch netwerk (Natura 2000) bewaard blijft. 

 

Bij de beoordeling van de gevolgen van plannen, projecten en handelingen voor de instandhoudingsdoelstellingen spelen onder 

andere de ecologische effecten van verzuring en vermesting door een eventuele toename van stikstofdepositie een rol. Uit 

jurisprudentie volgt dat in een overbelaste situatie al bij een kleine toename van stikstofdepositie sprake kan zijn van significante 

negatieve effecten. In dat geval is een passende beoordeling noodzakelijk. 

 

Wet Stikstofreductie en natuurverbetering 

Het doel van de wet stikstofreductie en natuurverbering is om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren. Het 

wetsvoorstel bevat een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. De vrijstelling geldt voor 

bouwactiviteiten in de bouw-, aanleg- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling maakt 

vergunningverlening voor de aanleg/bouw van onder andere woningen, utiliteitsbouw, energieprojecten en activiteiten in de 

grond-, weg- en waterbouw makkelijker. Deze vrijstelling geldt alleen voor de effecten als gevolg van stikstofdepositie en niet voor 

eventuele andere effecten als gevolg van het project op Natura-2000 gebieden (bijvoorbeeld verstoring). De vrijstelling is verder 

uitgewerkt in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn). Deze wet is op 1 juli 2021 in werking getreden. 
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Realisatiefase 

Door de inwerkingtreding van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering op 1 juli 2021 geldt er voor de realisatiefase een 

vrijstelling voor de bouwwerkzaamheden. Deze vrijstelling geldt voor de effecten als gevolg van stikstofdepositie. Onder de 

vrijstelling valt onder andere het bouwen en slopen van een bouwwerk en de vervoersbewegingen die samenhangen met de 

werkzaamheden. Dit zijn ook de bronnen waar emissies te verwachten te zijn in de realisatiefase van de beoogde ontwikkeling. 

Omdat voor deze werkzaamheden een vrijstelling geldt, is een berekening voor de realisatiefase niet nodig. 

 

Gebruiksfase 

Ter plaatse wordt een sporthal en basisschool mogelijk gemaakt. De beoogde ontwikkeling krijgt geen gasaansluiting, zodoende is 

in de beoogde situatie geen sprake van directe emissies vanuit het plan. De (potentiële) gevolgen voor de stikstofdepositie binnen 

Natura 2000 worden in de gebruiksfase bepaald door de emissies die samenhangen met de verkeersgeneratie. Voor het bepalen 

van de verkeersgeneratie zijn berekeningen uitgevoerd op basis van kengetallen van het CROW (Kencijfers parkeren en 

verkeersgeneratie, publicatie 381), hierbij zijn de kenmerken 'matig stedelijk' en 'rest bebouwde kom' gehanteerd. Binnen de 

bandbreedte van het kencijfer is een gemiddelde gehanteerd. Voor basisonderwijs is geen kencijfer voor verkeersgeneratie bekend 

en wordt uitgegaan van 25 leerlingen per lokaal. Niet elke leerling zal met de auto worden gebracht/gehaald aangezien de school 

in een woonwijk ligt en goed te bereiken is per fiets en te voet. Ingeschat wordt dat 60% van de leerlingen met de auto wordt 

gebracht. Voor personeel wordt uitgegaan van 1 personeelslid per leslokaal en 100% autogebruik. Daarnaast komt er een 

kinderopvang van 212 m2 bij en hiervoor is wel een kencijfer bekend. In tabel 1 wordt de toekomstige verkeersgeneratie bepaald, 

waarbij ingeschat wordt dat de school en kinderdagverblijf samen 988 mvt/etmaal genereren. De verkeersgeneratie voor de totale 

ontwikkeling bedraagt 1.036 mvt/etmaal (weekdaggemiddelde). 

 

Tabel 1 Verkeersgeneratie toekomstige situatie 

Kencijfer Aantal Kencijfer 
Aantal 

Verkeer 

Sportzaal 1220 m2 13 per 100 m2 bvo 159 mvt 

Kinderopvang 212 m2 bvo 33,15 (/100 m2 bvo) 71 mvt 

Basisschool 13 leslokalen 

(25 * 4 * 0,6) + 

(13*2)  

806 mvt 

Totaal   1.036 mvt 

 

Het verkeer wikkelt af via de Populierenlaan, Vijverlaan en de N474 naar de N210. Een indicatie van de verkeersintensiteiten voor 

deze weg is te vinden op de NSL-monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl/viewer/). Volgens de tool bedroegen de dagelijkse 

verkeersintensiteiten voor 2020 voor de N210 18.405 voor licht verkeer. Op de N210 gaat het extra verkeer op in het heersende 

verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer, conform de Instructieregels voor Aerius juli 2020, 

zich heeft verdund tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer. 

 

Voor de gebruiksfase is 2022 als rekenjaar aangehouden. Dat rekenjaar genereert voor het verkeer de hoogste emissies (worst 

case). Wanneer een rekenjaar verder in de toekomst ligt, worden de emissies lager door een toename van elektrisch rijden en 

schonere technieken. 
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Voor de realisatiefase geldt een vrijstelling vanuit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Een berekening voor deze fase is 

niet nodig. Deze vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase. Uit een berekening met AERIUS Calculator (2021) voor de gebruiksfase 

blijkt dat er geen toename is van stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/jr. Op basis van de berekening zijn significante negatieve 

effecten op Natura 2000-gebied in de gebruiksfase is uitgesloten. De beoogde herontwikkeling is derhalve uitvoerbaar in het kader 

van de Wet natuurbescherming.  
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Projectberekening

6/6RSmi3fDLgnor (01 maart 2022)

https://www.aerius.nl/


Rho adviseurs voor leefruimte  054200.20210912 

Bijlage 8   Stikstofberekening gebruiksfase 





Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen

bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige

documentatieisteraadplegenvia:

www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon RhoAdviseurs

Inrichtingslocatie Populierenlaan,

-KrimpenaandenIJssel

Activiteit
Omschrijving Groeiplaneet

Toelichting GebruiksfaseGroeiplaneet

Berekening
AERIUSkenmerk RSmi3fDLgnor

Datumberekening 01maart2022,10:44

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 12,6kg/j 167,4kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6RSmi3fDLgnor (01 maart 2022)



Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 12,6kg/j 167,4kg/j

Projectberekening

3/6RSmi3fDLgnor (01 maart 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening

4/6RSmi3fDLgnor (01 maart 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projectberekening

5/6RSmi3fDLgnor (01 maart 2022)



Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6

Databaseversie 2021.0.4_5a8b67b7c6

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RSmi3fDLgnor (01 maart 2022)

https://www.aerius.nl/


Rho adviseurs voor leefruimte  054200.20210912 

Bijlage 9   Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en 
industrielawaai 





 

1/12   

 

3 maart 2022 
 



 

2/12   

  

DATUM 3 maart 2022 
KENMERK 20210912_0005MJ 
  
PROJECT Akoestisch onderzoek Groeiplaneet 
PROJECTLEIDER mr. S. Lamkadmi 
  
OPDRACHTGEVER Gemeente Krimpen aan den IJssel 
PROJECTNUMMER 20210912 
  
AUTEUR R. Koster 
    
 



 

3/12   

INHOUD 

1. Inleiding 4 

2. Planbeschrijving 5 

3. Toetsingskader 6 

3.1 Wegverkeerslawaai 6 

3.1.1 Grenswaarden 7 

3.1.2 Wegen zonder geluidzone 7 

3.2 Industrielawaai 7 

4. Berekeningsuitgangspunten 8 

4.1 Wegverkeerslawaai 8 

4.2 Industrielawaai 9 

5. Resultaten 10 

5.1 Wegverkeerslawaai 10 

5.2 Industrielawaai 10 

5.3 Cumulatie 10 

6. Conclusie 10 

Bijlage 1 Invoergegevens  

Bijlage 2 Rekenresultaten  

 
  



 

4/12   

1. INLEIDING 

Aan de Populierenlaan in Krimpen aan den IJssel zal een basisschool met sportzaal en kinderopvang worden ontwikkeld. De 

nieuwbouw is echter niet passend binnen het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een 

nieuw bestemmingsplan opgesteld.  

 

De planlocatie is gelegen in de geluidzones van de Vijverlaan en de Populierenlaan en deels gelegen in de zone van gezoneerd 

industrieterrein EZH/Tennet. Om deze reden is een akoestisch onderzoek verricht ter bepaling van de geluidbelasting ten 

gevolge van wegverkeerslawaai en industrielawaai. 

 

 

 
Figuur 1.1 Ligging plangebied 
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2. PLANBESCHRIJVING 

De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van basisschool de Groeiplaneet met sportzaal.  De bouwhoogte van de school 

zal uit maximaal 2 bouwlagen bestaan en een maximaal hoogte van 9 meter hebben. Dit is in aansluiting met de hoogte van 

de bebouwing in de directe omgeving. 

 

Verder wordt de sportzaal gekoppeld met de school, zodat het een samenhangend geheel wordt in massa en architectuur.  

 

Het gebouw wordt gebruikt voor basisonderwijs en voor de buitenschoolse opvang (BSO). Omdat hier geen andere 

activiteiten worden verricht, is het uitgangspunt in dit onderzoek dat de school tijdens de dagperiode is geopend. 

 

In figuur 2.1 is de verbeelding weergegeven. 

 

 
Figuur 2.1 Weergave van de verbeelding 
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3. TOETSINGSKADER 

Een onderwijsgebouw is in het Besluit geluidhinder gedefinieerd als ander geluidgevoelig gebouw. De Wet geluidhinder 

schrijft voor dat de in die Wet genoemde geluidbronnen betrokken worden bij het akoestisch onderzoek. In het kader van 

een goede ruimtelijke ordening worden daarnaast de relevante overige geluidbronnen behandeld. 

 

3.1 Wegverkeerslawaai 
 

Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km/uur-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder 

(Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. 

 

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de stedelijke of buitenstedelijke 

ligging. De zone wordt gemeten vanuit de buitenste zijde van de weg. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 

3.1 weergegeven. 

 

Tabel 3.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 

Aantal rijstroken Breedte van de geluidzone (in meters) 

 Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 

5 of meer 600 350 

3 of 4 400 350 

1 of 2 250 200 

  

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden: 

 

- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg 

of autosnelweg; 

- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover 

gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 

 

De ontwikkeling ligt binnen de zone van de wegen Populierenlaan en Vijverlaan. 

 

Dosismaat Lden 

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night), in dB. De berekende 

waarde in Lden vertegenwoordigt het gemiddelde geluidniveau over een etmaal.  

 

Aftrek voor het stiller worden van het verkeer 

Voordat het bevoegd gezag toetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder, mag op basis van artikel 110g Wgh een 

aftrek worden toegepast waarmee wordt geanticipeerd op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst, door 

innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te 

achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt. Voor wegen met een representatief te achten 

snelheid van 70 km/uur of meer is de hoogte van de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een 

geluidbelasting van 56 dB en 57 dB mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige 

geluidbelastingen wordt een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de 

geluidbelasting aan de normstellingen uit de Wgh, niet bij het berekenen van de gecumuleerde geluidbelasting of 

binnenwaarden. 

 

Op de resultaten in dit onderzoek is een aftrek van 5 dB toegepast, tenzij anders vermeld. 
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3.1.1 Grenswaarden 

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke 

geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere 

waarde mogelijk. Een hogere grenswaarde is alleen toegestaan als maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van 

geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, of overwegende bezwaren ontmoeten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag 

de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan.  

 

Gezien de binnenstedelijke ligging bedraagt de maximale ontheffingswaarde voor de projectlocatie volgens het Besluit 

geluidhinder 63 dB. 

 

3.1.2 Wegen zonder geluidzone 

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur of lager zijn op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek 

kan daarom wettelijk gezien achterwege blijven. Op basis van jurisprudentie dient echter de geluidbelasting van elke 

relevante geluidbron in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt en te worden 

beoordeeld.  

 

Ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting wordt, bij gebrek aan wettelijke grenswaarden, aangesloten 

bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde 

en de maximale ontheffingswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB geldt hierbij als 

richtwaarde en de maximale ontheffingswaarde van 63 dB als maximaal aanvaardbare waarde. 

 

Het zuidoostelijke deel van de Populierenlaan is betrokken bij dit onderzoek. Deze heeft een snelheidsregime van 30 km/uur. 

 

 

3.2 Industrielawaai 
De planlocatie bevindt zich deels in de zone van industrieterrein EHZ / Tennet. Volgens de Wet geluidhinder mag de 

geluidbelasting van alle bedrijven op een gezoneerd industrieterrein, buiten de zone niet hoger zijn dan 50 dB(A) 

etmaalwaarde. Voor nieuwe geluidgevoelige objecten in de zone is akoestisch onderzoek nodig. Voor nieuwe scholen geldt 

een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Bij een geluidbelasting hoger dan 50 dB(A) kan, onder voorwaarden, door 

burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld tot, behoudens enkele uitzonderingen, maximaal 

60 dB(A) ( Artikel 2.2.a. Besluit geluidhinder). 

 

Op grond van artikel 163 van de Wet geluidhinder dienen burgemeester en wethouders van de gemeente waarin een 

industrieterrein geheel of in hoofdzaak is gelegen ervoor te zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar is over de 

geluidruimte binnen de zone. Voor industrieterreinen van regionaal belang berust deze taak bij gedeputeerde staten. 

 

De milieudienst DCMR is namens het bevoegd gezag belast met het zonebeheer van het industrieterrein. 
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4. BEREKENINGSUITGANGSPUNTEN 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn 

uitgevoerd met behulp van het programma Geomilieu versie 2021.1 van DGMR. Voor wegverkeerslawaai is standaard 

rekenmethode II toegepast en voor industrielawaai de methoden van de Handleiding Rekenen en Meten Industrielawaai 

(VROM, 1999). 

 

Omdat in de avond- en nachtperiode geen onderwijs wordt gegeven in het gebouw, wordt de avond- en nachtperiode 

genegeerd bij de berekening van de Lden en de etmaalwaarde. 

 

4.1 Wegverkeerslawaai 
 

VERKEERSINTENSITEITEN 
De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal 

motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) 

op de wegen. 

 

VOERTUIGCATEGORIEËN 
De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 

1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 

2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 

3. zware voertuigen (zware vrachtauto's). 

 

De verkeersintensiteiten zijn ontleend aan de RVMK regio Rijnmond (RVMK2021_Geluid_2030) en zijn aangeleverd als . De 

intensiteiten zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

VERKEERSSNELHEID 
De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen 

de wettelijke toegestane rijsnelheid. 

 

In Figuur 4.1 is het rekenmodel weergegeven. 
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Figuur 4.1 Weergave van het rekenmodel 

 

4.2 Industrielawaai 
De DCMR heeft het rekenmodel beschikbaar gesteld dat hoort bij het beheer van de geluidzone. De geluidbelasting bij de 

school moet met dit model worden berekend. Het plan is in dit model ingevoegd. 
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5. RESULTATEN 

5.1 Wegverkeerslawaai 
Uit de berekeningen volgt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Vijverlaan 36 dB bedraagt. De geluidbelasting ten gevolge 

van de Populierenlaan bedraagt 47 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A) ten gevolge van wegverkeer wordt nergens 

overschreden. 

 

5.2 Industrielawaai 
Uit de berekeningen volgt dat de geluidbelasting ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein ten hoogste 48 dB(A) 

bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet overschreden.  

 

5.3 Cumulatie 
Omdat de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de gezoneerde bronnen niet wordt overschreden is het niet noodzakelijk 

om cumulatie te beschouwen. 

 

 

6. CONCLUSIE 

Aan de Populierenlaan in Krimpen aan den IJssel zal een basisschool met sportzaal en kinderopvang worden ontwikkeld.  

 

De planlocatie is gelegen in de geluidzones van de Vijverlaan en de Populierenlaan en deels gelegen in de zone van gezoneerd 

industrieterrein EZH/Tennet. Om deze reden is een akoestisch onderzoek verricht ter bepaling van de geluidbelasting ten 

gevolge van wegverkeerslawaai en industrielawaai. 

 

De wegen en het gezoneerde industrieterrein zorgen niet voor overschrijding van de voorkeursgrenswaarden conform te 

Wet geluidhinder. 

 
  



BIJLAGEN





Bijlage 1 Invoergegevens 







BP Groeiplaneet VL

Model: BP Groeiplaneer VL
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: RVMK 2030_2021
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A))

Vijverlaan 100182 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100192 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100199 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100199 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100199 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

Vijverlaan 100200 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100200 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100200 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100200 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100201 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

Vijverlaan 100201 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100201 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100202 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100202 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100202 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

Vijverlaan 100202 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100205 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100206 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100206 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 100213 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

Vijverlaan 108227 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 108228 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 108235 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 108236 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 108236 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

Vijverlaan 108242 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 108243 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 108244 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 108244 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 108260 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

Vijverlaan 108261 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Vijverlaan 108261 Vijverlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
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BP Groeiplaneet VL

Model: BP Groeiplaneer VL
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: RVMK 2030_2021
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D)

Vijverlaan  50  50  50  50   3496,48   8,13   0,51   0,05  89,33  48,84  46,78   9,82  48,84  46,78   0,85
Vijverlaan  50  50  50  50   2047,40   8,09   0,69   0,02  86,65  49,68  47,22  13,04  49,68  47,22   0,31
Vijverlaan  50  50  50  50   3959,84   8,15   0,46   0,05  90,28  48,76  46,81   8,90  48,76  46,81   0,82
Vijverlaan  50  50  50  50   3959,84   8,15   0,46   0,05  90,28  48,76  46,81   8,90  48,76  46,81   0,82
Vijverlaan  50  50  50  50   3959,84   8,15   0,46   0,05  90,28  48,76  46,81   8,90  48,76  46,81   0,82

Vijverlaan  50  50  50  50   3959,84   8,15   0,46   0,05  90,28  48,76  46,81   8,90  48,76  46,81   0,82
Vijverlaan  50  50  50  50   3959,84   8,15   0,46   0,05  90,28  48,76  46,81   8,90  48,76  46,81   0,82
Vijverlaan  50  50  50  50   3959,84   8,15   0,46   0,05  90,28  48,76  46,81   8,90  48,76  46,81   0,82
Vijverlaan  50  50  50  50   3959,84   8,15   0,46   0,05  90,28  48,76  46,81   8,90  48,76  46,81   0,82
Vijverlaan  50  50  50  50   6306,84   8,19   0,34   0,05  92,42  48,23  46,84   6,72  48,23  46,84   0,86

Vijverlaan  50  50  50  50   6306,84   8,19   0,34   0,05  92,42  48,23  46,84   6,72  48,23  46,84   0,86
Vijverlaan  50  50  50  50   6306,84   8,19   0,34   0,05  92,42  48,23  46,84   6,72  48,23  46,84   0,86
Vijverlaan  50  50  50  50   6306,84   8,19   0,34   0,05  92,42  48,23  46,84   6,72  48,23  46,84   0,86
Vijverlaan  50  50  50  50   6306,84   8,19   0,34   0,05  92,42  48,23  46,84   6,72  48,23  46,84   0,86
Vijverlaan  50  50  50  50   6306,84   8,19   0,34   0,05  92,42  48,23  46,84   6,72  48,23  46,84   0,86

Vijverlaan  50  50  50  50   6306,84   8,19   0,34   0,05  92,42  48,23  46,84   6,72  48,23  46,84   0,86
Vijverlaan  50  50  50  50   3592,04   8,16   0,46   0,03  90,62  49,09  46,77   8,78  49,09  46,77   0,60
Vijverlaan  50  50  50  50   3592,04   8,16   0,46   0,03  90,62  49,09  46,77   8,78  49,09  46,77   0,60
Vijverlaan  50  50  50  50   3592,04   8,16   0,46   0,03  90,62  49,09  46,77   8,78  49,09  46,77   0,60
Vijverlaan  50  50  50  50   5811,56   8,18   0,36   0,05  92,01  48,28  46,80   7,11  48,28  46,80   0,88

Vijverlaan  50  50  50  50   1998,08   8,06   0,75   0,03  85,29  49,50  46,77  14,17  49,50  46,77   0,55
Vijverlaan  50  50  50  50   1998,08   8,06   0,75   0,03  85,29  49,50  46,77  14,17  49,50  46,77   0,55
Vijverlaan  50  50  50  50   3767,32   8,17   0,44   0,03  91,15  49,12  46,67   8,30  49,12  46,67   0,55
Vijverlaan  50  50  50  50   3767,32   8,17   0,44   0,03  91,15  49,12  46,67   8,30  49,12  46,67   0,55
Vijverlaan  50  50  50  50   3767,32   8,17   0,44   0,03  91,15  49,12  46,67   8,30  49,12  46,67   0,55

Vijverlaan  50  50  50  50   3422,00   8,13   0,52   0,05  89,10  48,84  46,78  10,03  48,84  46,78   0,86
Vijverlaan  50  50  50  50   2148,40   8,10   0,67   0,02  87,05  49,62  46,51  12,60  49,62  46,51   0,35
Vijverlaan  50  50  50  50   2148,40   8,10   0,67   0,02  87,05  49,62  46,51  12,60  49,62  46,51   0,35
Vijverlaan  50  50  50  50   2148,40   8,10   0,67   0,02  87,05  49,62  46,51  12,60  49,62  46,51   0,35
Vijverlaan  50  50  50  50   5622,92   8,19   0,35   0,04  92,45  48,49  46,72   6,80  48,49  46,72   0,74

Vijverlaan  50  50  50  50   5622,92   8,19   0,35   0,04  92,45  48,49  46,72   6,80  48,49  46,72   0,74
Vijverlaan  50  50  50  50   5622,92   8,19   0,35   0,04  92,45  48,49  46,72   6,80  48,49  46,72   0,74
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BP Groeiplaneet VL

Model: BP Groeiplaneer VL
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: RVMK 2030_2021
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

Vijverlaan   2,32   6,43    253,99      8,65      0,80     27,93      8,65      0,80      2,41      0,41      0,11
Vijverlaan   0,63   5,56    143,52      7,06      0,17     21,60      7,06      0,17      0,52      0,09      0,02
Vijverlaan   2,48   6,38    291,34      8,84      0,88     28,71      8,84      0,88      2,64      0,45      0,12
Vijverlaan   2,48   6,38    291,34      8,84      0,88     28,71      8,84      0,88      2,64      0,45      0,12
Vijverlaan   2,48   6,38    291,34      8,84      0,88     28,71      8,84      0,88      2,64      0,45      0,12

Vijverlaan   2,48   6,38    291,34      8,84      0,88     28,71      8,84      0,88      2,64      0,45      0,12
Vijverlaan   2,48   6,38    291,34      8,84      0,88     28,71      8,84      0,88      2,64      0,45      0,12
Vijverlaan   2,48   6,38    291,34      8,84      0,88     28,71      8,84      0,88      2,64      0,45      0,12
Vijverlaan   2,48   6,38    291,34      8,84      0,88     28,71      8,84      0,88      2,64      0,45      0,12
Vijverlaan   3,54   6,33    477,18     10,35      1,48     34,70     10,35      1,48      4,43      0,76      0,20

Vijverlaan   3,54   6,33    477,18     10,35      1,48     34,70     10,35      1,48      4,43      0,76      0,20
Vijverlaan   3,54   6,33    477,18     10,35      1,48     34,70     10,35      1,48      4,43      0,76      0,20
Vijverlaan   3,54   6,33    477,18     10,35      1,48     34,70     10,35      1,48      4,43      0,76      0,20
Vijverlaan   3,54   6,33    477,18     10,35      1,48     34,70     10,35      1,48      4,43      0,76      0,20
Vijverlaan   3,54   6,33    477,18     10,35      1,48     34,70     10,35      1,48      4,43      0,76      0,20

Vijverlaan   3,54   6,33    477,18     10,35      1,48     34,70     10,35      1,48      4,43      0,76      0,20
Vijverlaan   1,82   6,45    265,53      8,10      0,58     25,73      8,10      0,58      1,75      0,30      0,08
Vijverlaan   1,82   6,45    265,53      8,10      0,58     25,73      8,10      0,58      1,75      0,30      0,08
Vijverlaan   1,82   6,45    265,53      8,10      0,58     25,73      8,10      0,58      1,75      0,30      0,08
Vijverlaan   3,44   6,40    437,37     10,12      1,39     33,80     10,12      1,39      4,16      0,72      0,19

Vijverlaan   1,01   6,45    137,42      7,37      0,29     22,83      7,37      0,29      0,88      0,15      0,04
Vijverlaan   1,01   6,45    137,42      7,37      0,29     22,83      7,37      0,29      0,88      0,15      0,04
Vijverlaan   1,77   6,67    280,46      8,05      0,56     25,53      8,05      0,56      1,69      0,29      0,08
Vijverlaan   1,77   6,67    280,46      8,05      0,56     25,53      8,05      0,56      1,69      0,29      0,08
Vijverlaan   1,77   6,67    280,46      8,05      0,56     25,53      8,05      0,56      1,69      0,29      0,08

Vijverlaan   2,32   6,43    247,82      8,64      0,80     27,91      8,64      0,80      2,40      0,41      0,11
Vijverlaan   0,76   6,98    151,42      7,14      0,20     21,92      7,14      0,20      0,61      0,11      0,03
Vijverlaan   0,76   6,98    151,42      7,14      0,20     21,92      7,14      0,20      0,61      0,11      0,03
Vijverlaan   0,76   6,98    151,42      7,14      0,20     21,92      7,14      0,20      0,61      0,11      0,03
Vijverlaan   3,01   6,56    425,68      9,50      1,14     31,32      9,50      1,14      3,42      0,59      0,16

Vijverlaan   3,01   6,56    425,68      9,50      1,14     31,32      9,50      1,14      3,42      0,59      0,16
Vijverlaan   3,01   6,56    425,68      9,50      1,14     31,32      9,50      1,14      3,42      0,59      0,16
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BP Groeiplaneet VL

Model: BP Groeiplaneer VL
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: RVMK 2030_2021
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A))

Populierenlaan 100187 Populierenlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  30  30  30  30  30
Populierenlaan 100207 Populierenlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Populierenlaan 100207 Populierenlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Populierenlaan 100208 Populierenlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Populierenlaan 100208 Populierenlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

Populierenlaan 100208 Populierenlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  50  50  50  50  50
Populierenlaan 108223 Populierenlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  30  30  30  30  30
Populierenlaan 108224 Populierenlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  30  30  30  30  30
Populierenlaan 108224 Populierenlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  30  30  30  30  30
Populierenlaan 108229 Populierenlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W1 Referentiewegdek  30  30  30  30  30
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BP Groeiplaneet VL

Model: BP Groeiplaneer VL
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: RVMK 2030_2021
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D)

Populierenlaan  30  30  30  30   1133,28   8,17   0,22   0,13  94,61  44,98  43,33   4,31  44,98  43,33   1,08
Populierenlaan  50  50  50  50   1617,72   8,21   0,22   0,08  93,85  45,40  46,67   4,74  45,40  46,67   1,42
Populierenlaan  50  50  50  50   1617,72   8,21   0,22   0,08  93,85  45,40  46,67   4,74  45,40  46,67   1,42
Populierenlaan  50  50  50  50   1617,72   8,21   0,22   0,08  93,85  45,40  46,67   4,74  45,40  46,67   1,42
Populierenlaan  50  50  50  50   1617,72   8,21   0,22   0,08  93,85  45,40  46,67   4,74  45,40  46,67   1,42

Populierenlaan  50  50  50  50   1617,72   8,21   0,22   0,08  93,85  45,40  46,67   4,74  45,40  46,67   1,42
Populierenlaan  30  30  30  30    497,12   8,25   0,11   0,06  97,32  45,45  43,75   2,14  45,45  43,75   0,54
Populierenlaan  30  30  30  30    497,12   8,25   0,11   0,06  97,32  45,45  43,75   2,14  45,45  43,75   0,54
Populierenlaan  30  30  30  30    497,12   8,25   0,11   0,06  97,32  45,45  43,75   2,14  45,45  43,75   0,54
Populierenlaan  30  30  30  30    549,40   8,15   0,25   0,15  93,74  45,00  43,53   5,01  45,00  43,53   1,25
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BP Groeiplaneet VL

Model: BP Groeiplaneer VL
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: RVMK 2030_2021
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

Populierenlaan  10,04  13,33     87,62      1,12      0,65      3,99      1,12      0,65      1,00      0,25      0,20
Populierenlaan   9,20   6,67    124,58      1,58      0,63      6,29      1,58      0,63      1,88      0,32      0,09
Populierenlaan   9,20   6,67    124,58      1,58      0,63      6,29      1,58      0,63      1,88      0,32      0,09
Populierenlaan   9,20   6,67    124,58      1,58      0,63      6,29      1,58      0,63      1,88      0,32      0,09
Populierenlaan   9,20   6,67    124,58      1,58      0,63      6,29      1,58      0,63      1,88      0,32      0,09

Populierenlaan   9,20   6,67    124,58      1,58      0,63      6,29      1,58      0,63      1,88      0,32      0,09
Populierenlaan   9,09  12,50     39,93      0,25      0,14      0,88      0,25      0,14      0,22      0,05      0,04
Populierenlaan   9,09  12,50     39,93      0,25      0,14      0,88      0,25      0,14      0,22      0,05      0,04
Populierenlaan   9,09  12,50     39,93      0,25      0,14      0,88      0,25      0,14      0,22      0,05      0,04
Populierenlaan  10,00  12,94     41,95      0,63      0,37      2,24      0,63      0,37      0,56      0,14      0,11
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Bijlage 2 Rekenresultaten 





BP Groeiplaneet VL

Rapport: Resultatentabel
Model: BP Groeiplaneer VL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Populierenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 102450,89 436901,90 4,50 47 35 31 45
2_A 102487,35 436889,25 4,50 45 35 32 44
3_A 102480,73 436925,50 4,50 34 24 22 33
4_A 102445,62 436938,21 4,50 40 28 23 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-3-2022 10:02:15Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De heer M. Jansen



BP Groeiplaneet VL

Rapport: Resultatentabel
Model: BP Groeiplaneer VL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vijverlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 102450,89 436901,90 4,50 35 26 15 33
2_A 102487,35 436889,25 4,50 25 16 5 23
3_A 102480,73 436925,50 4,50 32 23 9 29
4_A 102445,62 436938,21 4,50 39 29 19 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BP Groeiplaneet VL

Rapport: Resultatentabel
Model: BP Groeiplaneer VL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RVMK 2030_2021
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 102450,89 436901,90 4,50 53 40 36 51
2_A 102487,35 436889,25 4,50 50 40 37 49
3_A 102480,73 436925,50 4,50 41 32 27 40
4_A 102445,62 436938,21 4,50 47 36 30 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-3-2022 10:02:55Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De heer M. Jansen



BP Groeiplaneet IL

Rapport: Resultatentabel
Model: BP Groeiplaneet IL [B-model] (EZH/SEP) VRY-2004807

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

1_A 102450,89 436901,90 4,50 33 33 33 43
2_A 102487,35 436889,25 4,50 32 32 32 42
3_A 102480,73 436925,50 4,50 38 38 38 48
4_A 102445,62 436938,21 4,50 21 21 21 31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-3-2022 10:11:09Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De heer M. Jansen
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Bijlage 10  Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai 
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Aan de Populierenlaan in Krimpen aan den IJssel zal een basisschool met sportzaal en kinderopvang worden ontwikkeld. 

 

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie vanwege de 

basisschool in de nieuwe situatie. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of er kan worden voldaan aan een goed woon- 

en leefklimaat in de omgeving. Daarnaast worden de berekende geluidsniveaus getoetst aan de in het Activiteitenbesluit 

opgenomen geluidsvoorschriften. 

 

In figuur 1.1 is een overzicht gegeven van locatie in de bestaande situatie.  

 

 
Figuur 1.1 Locatie van de ontwikkeling. 
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Aan de Populierenlaan 1 in Krimpen aan den IJssel staat sportzaal de Populier. Deze sportzaal moet vernieuwd worden. Voor 

de basisschool De Groeiplaneet op locaties de Berk en Wielerbaan is nieuwbouw nodig. Samen met de vernieuwing van de 

sportzaal zal aan de Populierenlaan een nieuwe basisschool en kinderopvang worden gerealiseerd. Zo ontstaat er een 

multifunctioneel gebouw met onderwijs, kinderopvang en sport onder één dak. 

 

In figuur 2.1 is de verbeelding weergegeven. 

 

 
Figuur 2.1 Weergave van de verbeelding 

 

Rond het plangebied liggen woningen van derden aan de Populierenlaan, Orchidee, Fresia, Chrysant, Roos en Zomereik.  

 

In een vooronderzoek is de akoestisch gunstigste variant bepaald, waarbij het schoolplein een zekere afstand houdt vanaf 

de woningen aan de Populierenlaan. Om de rustiger gelegen achterzijde van de woningen aan de Roos en de woningen aan 

de Orchidee te beschermen wordt het speelplein van de oudere kinderen dusdanig gesitueerd dat optimaal gebruik gemaakt 

wordt van de afschermende werking van het gebouw. 
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Om een belangenafweging tussen een goed woon- en leefklimaat in de omgeving en de activiteiten te kunnen maken, is voor 

dit plan gebruik gemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In deze uitgave is een lijst 

opgenomen met allerhande activiteiten en bijbehorende richtafstanden/milieunormen die gehanteerd worden voor 

gevoelige functies. Tevens wordt de uitvoerbaarheid van het plan getoetst aan de hand van de grenswaarden uit het 

Activiteitenbesluit. 

 

 
De VNG-brochure hanteert twee soorten omgevingstypen. Een rustige woonwijk/ rustig buitengebied en een gemengd 

gebied. Voor beide omgevingstypen gelden andere richtafstanden en richtwaarden. 

 

De definitie van een rustige woonwijk/ rustig buitengebied is:  

“Een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen 

vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke 

bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een 

rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.“ 

 

De definitie van een gemengd gebied is:  

“een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, 

horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan 

als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het 

omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere 

richtafstanden en hogere milieunormen rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende 

activiteiten meestal bepalend.“ 

 

De woningen rondom het plangebied aan de Orchidee, Chrysant en Roos zijn gelegen in een “rustige woonwijk”. De 

richtwaarden die gelden voor woningen in een rustige woonwijk zijn in tabel 2.1 weergegeven. 

 

 
Tabel 2.1: VNG-richtwaarden geluid voor een rustige woonwijk 

periode langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
(LAr,LT) 

maximale geluidniveaus (LAmax) 

dagperiode (07:00 - 19:00) 45 dB(A) 65 dB(A) 

avondperiode (19:00 - 23:00) 40 dB(A) 60 dB(A) 

nachtperiode (23:00 - 07:00) 35 dB(A) 55 dB(A) 

 

De woningen rondom het plangebied aan de Populierenlaan en de Zomereik zijn gelegen in een “gemengd gebied” vanwege 

de al bestaande aanwezigheid van de sportaccommodaties en het feit dat de Populierenlaan een doorgaande weg is.  De 

richtwaarden die gelden voor woningen in een gemengd gebied zijn in tabel 2.2 weergegeven. 

 
Tabel 2.2: VNG-richtwaarden geluid voor een gemengd gebied 

periode langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
(LAr,LT) 

maximale geluidniveaus (LAmax) 

dagperiode (07:00 - 19:00) 50 dB(A) 70 dB(A) 

avondperiode (19:00 - 23:00) 45 dB(A) 65 dB(A) 

nachtperiode (23:00 - 07:00) 40 dB(A) 60 dB(A) 

 
Deze richtwaarden hebben geen wettelijke status, maar zijn algemeen aanvaarde waarden. Het is mogelijk om op basis van 
een bestuurlijke afweging af te wijken van deze richtwaarden. De VNG-brochure biedt hiervoor een stappenplan.  
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Scholen en sportaccommodaties vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit en de daarin opgenomen algemene 

regels. De relevante geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn: 

 

 
 

 

Afdeling 2.8. Geluidhinder 

Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 
installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van 
en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; 
 

Tabel 2.17a 
 

 07:00–19:00 uur  19:00–23:00 uur  23:00–07:00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

 
Artikel 2.18 

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing: 

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan 
worden aangemerkt als een binnenterrein; 

b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten; 
c. het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of 

levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of 
plechtigheden; 

d. het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale vlag bij zonsopkomst en 
zonsondergang op militaire inrichtingen; 

e. het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorpsen in de buitenlucht gedurende de dagperiode 
met een maximum van twee uren per week op militaire inrichtingen; 

f.  het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld; 
g. het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2., tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld; 
h. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in 

de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs; 
i.  het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang. 

2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie 
toegepast. 

3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als 
gevolg van: 

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden; 
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan; 
c. laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan- en afvoer van producten bij inrichtingen 

als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en zesde lid, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt; 
d. het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur ten behoeve van het wassen van kasdekken bij inrichtingen 

als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en zesde lid. 
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De verkeersbewegingen op de openbare weg, die worden veroorzaakt door een inrichting, kunnen zorgen voor geluidhinder. 

Deze hinder wordt echter niet direct toegerekend aan de inrichting. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt 

deze indirecte hinder echter wel inzichtelijk gemaakt.  

 

Wegens het ontbreken van een toetsingskader voor de ruimtelijke ordening, wordt aangesloten bij het toetsingskader voor 

vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer/Wabo. Dit toetsingskader betreft de Circulaire Beoordeling 

geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wm (VROM, 29 februari 1996), ook wel bekend als de 

Schrikkelcirculaire. 

 

De voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder bedraagt volgens de circulaire 50 dB(A) en de maximale grenswaarde 

bedraagt 65 dB(A) etmaalwaarde. 
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Met behulp van een akoestisch rekenmodel worden de geluidniveaus in de omgeving berekend. In de berekeningen wordt 

uitgegaan van de in dit hoofdstuk omschreven geluidbronnen en bedrijfstijden als representatieve bedrijfssituatie. 

 
 

Inherent aan het buitenspelen van kinderen is dat de kinderen met elkaar praten en stemgeluid produceren. De equivalente 

geluidemissie van menselijk stemgeluid varieert globaal van LW = 65 dB(A) voor normaal spreken tot LW = 95 dB(A) voor 

schreeuwen. 

 

Voor het akoestisch bronvermogen van spelende kinderen op de verschillende speelpleinen wordt uitgegaan van LW = 

84 dB(A) voor de onder- en bovenbouw. Voor peuters/kleuters wordt uitgegaan van  LW = 74 dB(A). Deze uitgangspunten zijn 

gebaseerd op de publicatie “Menselijk stemgeluid” van Martin Tennekes (Journaal Geluid, december 2009). Hierbij is het 

gemiddelde van de aangegeven spreiding in bronvermogens toegepast. 

 

In figuur 4.1 is globaal de locatie weergegeven van de mogelijke speellocaties voor de twee leeftijdscategorieën. 

 

 
Figuur 4.1 Ligging mogelijke speellocaties 

 

Naast het bronvermogen van spelende kinderen is ook het aantal leerlingen van belang. Volgens opgave van ‘Blick op 

onderwijs’, waar de huidige Groeiplaneet-scholen onder vallen, hadden beide basisscholen samen 292 leerlingen op de 

peildatum 1 oktober 2020. Er wordt een groei van leerlingaantallen voorzien en daarom is het aantal van 300 leerlingen als 

uitgangspunt gehanteerd. De 80 kinderen in groep 1 en 2, spelen 90 minuten per dag buiten. De 220 kinderen in groep 3 t/m 

kinderen t/m groep 2 

kinderen groep 3 t/m 8 
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8 spelen 45 minuten per dag buiten. Omdat niet alle kinderen tegelijkertijd stemgeluid produceren, wordt ervan uit gegaan 

dat 50% van de leerlingen tegelijkertijd stemgeluid produceert (3 dB reductie op het bronvermogen). In deze speeltijd is 

tevens het stemgeluid tijdens het brengen en halen verdisconteerd. 

 

Het bronvermogen van 80 kinderen in groep 1 en 2 bedraagt LW = 74 + 10*log(80) - 3 = 90 dB(A) gedurende 90 minuten. Het 

bronvermogen van 220 leerlingen bedraagt LW = 84 + 10*log(220) - 3 = 104 dB(A) gedurende 45 minuten.  

 

Voor het maximaal geluidniveau vanwege stemgeluid wordt uitgegaan van 100 dB(A) voor de jonge kinderen t/m groep 2 en 

107 dB(A) voor de kinderen in groep 3 t/m 8, gebaseerd op dezelfde publicatie. 

 
 

De gymzaal van het nieuwe schoolgebouw kan worden gebruikt voor activiteiten met muziek, onder andere door een 

turnvereniging. In de huidige fase is nog geen gebouwontwerp voor handen. Door de initiatiefnemer is aangegeven dat de 

sportzaal zal worden uitgevoerd met diverse akoestische maatregelen. In eerste instantie voor de optimalisatie van de 

zaalakoestiek, maar ook zal de gevel dusdanig worden gedimensioneerd dat er geen sprake zal zijn van relevante 

geluiduitstraling ten gevolge van de activiteiten. Vooralsnog zal ervan uitgegaan worden dat het equivalente geluidniveau 

(Leq) veroorzaakt door muziek in de representatieve bedrijfssituatie minder dan 80 d(A) zal bedragen.  

 

Voor het maximaal geluidniveau vanwege stemgeluid van bezoekers op het parkeerterrein wordt uitgegaan van 86 dB(A), 

gebaseerd op de publicatie “Menselijk stemgeluid” van Martin Tennekes. Dit is veel lager dan de verderop in het rapport 

opgenomen maximale bronsterkte voor het sluiten van autoportieren en is daarmee niet relevant. 

 
 

Ten behoeve van koeling/luchtbehandeling is voorzien in een aantal installaties op het dak. Dit is een worst case scenario. 

De exacte uitvoering is in dit stadium niet bekend. Ook is niet bekend of de installatie inpandig zullen worden geplaatst of op 

het dak hetgeen afhankelijk is van het gekozen ontwerp. Uitgegaan is van een externe geluidbron op het dak boven de entree 

en een totale bronsterkte van LW = 80 dB(A) met bedrijfsduurpercentages van 100%/100%/50% in de dag-/avond-

/nachtperiode. 

 

De geluidemissie (bronsterkte) kan als ontwerpcriterium worden gehanteerd voor de toe te passen installaties. Op basis van 

eerste berekeningen blijkt dat met een dergelijke geluidemissie de installaties geen relevante bijdrage geven aan de 

geluidsniveaus in de omgeving. 

 
 

Maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door kortstondig optredende geluiden met een verhoogde geluidemissie. Op 

het parkeerterrein kunnen de volgende maximale geluidsbronnen voorkomen: 

 
- dichtslaan van autoportieren  LWmax = 100 dB(A); 
- schreeuwen van kinderen t/m groep 2 LWmax = 100 dB(A); 
- schreeuwen van kinderen groep 3 t/m 8 LWmax = 107 dB(A). 

 
 

Op het terrein komen enkele parkeerplaatsen. De bestaande parkeerplaatsen langs de Populierenlaan zullen worden 

gebruikt t.b.v. Kiss&Ride. Het gebruikspercentage van de Kiss&Ride ligt gemiddeld op 50% van de kinderen de geluidemissie 

vanwege het verkeer van en naar de Kiss&Ride locatie is berekend op basis van de verkeersgeneratie van 300 mvt/etmaal 

(150 auto’s). Voor de geluidemissie vanwege het rijden van personenwagens is uitgegaan van een gemiddeld equivalente 
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bronsterkte van LW = 89 dB(A). Uitgegaan is van de situatie dat er 150 auto’s in de dagperiode komen en gaan. Als worst-case 

benadering is de afwikkeling van het verkeer alle richtingen op hetzelfde. 

 

Het verkeer van en naar de K&R locatie kan worden gezien als indirecte hinder. 

 
 

Het akoestisch onderzoek voor is uitgevoerd conform de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999” (publicatie 

VROM, uitgave Samsom). Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van de rekensoftware Geomilieu, versie 2021.1. 

 

Coördinaten en maaiveldhoogte 

Het akoestisch rekenmodel is uitgelegd op het systeem  van Rijksdriehoekcoördinaten. De maaiveldhoogte voor het 

plangebied is ingevoerd op hm = 0,0 m (plat model). 

 

Waarneempunten 

Ter plaatse van de omliggende woningen is een aantal toetspunten ingevoerd met een waarneemhoogte ho = +1,5 m en  

+4,5 m.  

 

Objecten en bodemvlakken 

Op basis van de plantekeningen en via PDOK gml-bestanden is een objectenmodel opgesteld van de inrichting en de nabije 

omgeving. De berekeningen zijn uitgevoerd met een standaard bodemfactor van 0,0 (hard/reflecterend). Akoestisch zachte 

bodemvlakken zijn ingevoerd met een bodemfactor van 1,0. Voor het schoolplein is uitgegaan van een bodemfactor 0,5 (50% 

reflecterend). Een overzicht van de in het akoestisch rekenmodel ingevoerde objecten en bodemvlakken is gegeven in bijlage 

1 . 
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In de onderstaande figuur is zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau weergegeven.  

 

 
Figuur 5.1 Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

 

Uit de berekeningen volgt dat op alle woningen voldaan kan worden aan de richtwaarde voor zowel het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau als het maximaal geluidniveau. 
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In de onderstaande figuur zijn de rekenresultaten ten gevolge van het gebruik van de Kiss&Ride weergegeven. 

 

 
Figuur 5.2 Rekenresultaten Kiss&Ride 

 

Uit de berekeningen volgt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Kiss&Ride ten hoogste 48 dB(A) bedraagt. Daarmee 

wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarde geldend voor indirecte hinder. 

 
In bijlage 2 zijn de rekenresultaten per onderdeel op alle toetspunten opgenomen. 
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Aan de Populierenlaan in Krimpen aan den IJssel zal een basisschool met sportzaal en kinderopvang worden ontwikkeld. 

 

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie vanwege de 

basisschool in de nieuwe situatie. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat op alle woningen voldaan kan worden aan zowel de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau als het maximaal geluidniveau. 

 

De geluidbelasting ten gevolge van het gebruik van de Kiss&Ride strook, die beschouwd kan worden als indirecte hinder 

voldoet aan de daarvoor geldende grenswaarde. 

 

Omdat stemgeluid is uitgezonderd voor de toetsing aan de grenswaarde van het Activiteitenbesluit (artikel 2.18, lid 1 onder 

h), vormt het Activiteitenbesluit geen belemmering. 
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BP Groeiplaneet 2022 De heer M. Jansen
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BP Groeiplaneet

Model: BP Groeiplaneet 2022
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Oppervlak TypeLw Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N) DeltaL DeltaH

Lartl 1 spelende kinderen groep 1 en 2     1,50      0,00 Relatief           270,78 True  1,5003 -- --  10,0  10,0
Lartl 2 spelende kinderen groep 1 en 2     1,50      0,00 Relatief           193,03 True  1,5003 -- --  10,0  10,0
Lartl 3 spelende kinderen groep 3 t/m 8     1,50      0,00 Relatief           660,15 True  0,7502 -- --  10,0  10,0
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BP Groeiplaneet

Model: BP Groeiplaneet 2022
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep Negeer obj. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500

Lartl Ja   41,90   58,70   66,20   71,30   66,60   62,20   56,50   46,90   56,90   74,09  -16,02  -16,02  -16,02  -16,02  -16,02
Lartl Ja   41,90   58,70   66,20   71,30   66,60   62,20   56,50   46,90   56,90   74,09  -16,02  -16,02  -16,02  -16,02  -16,02
Lartl Ja   41,90   51,90   68,70   76,20   81,30   76,60   72,20   66,50   56,90   84,00  -20,40  -20,40  -20,40  -20,40  -20,40
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BP Groeiplaneet

Model: BP Groeiplaneet 2022
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

Lartl  -16,02  -16,02  -16,02  -16,02   57,92   74,72   82,22   87,32   82,62   78,22   72,52   62,92   72,92   90,11
Lartl  -16,02  -16,02  -16,02  -16,02   57,92   74,72   82,22   87,32   82,62   78,22   72,52   62,92   72,92   90,11
Lartl  -20,40  -20,40  -20,40  -20,40   62,30   72,30   89,10   96,60  101,70   97,00   92,60   86,90   77,30  104,40
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BP Groeiplaneet

Model: BP Groeiplaneet 2022
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep Naam Omschr. X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef.

Lamax parkeren MAX10 Lmax parkeren     102479,72     436862,02     0,80      0,80      0,00 Eigen waarde
Lamax parkeren MAX11 Lmax parkeren     102499,44     436879,86     0,80      0,80      0,00 Eigen waarde
Lamax stem MAX01 Lmax stemgeluid kinderen groep 1 en 2     102424,66     436937,18     1,50      1,50      0,00 Eigen waarde
Lamax stem MAX02 Lmax stemgeluid kinderen groep 1 en 2     102414,92     436929,86     1,50      1,50      0,00 Eigen waarde
Lamax stem MAX03 Lmax stemgeluid kinderen groep 1 en 2     102422,28     436921,84     1,50      1,50      0,00 Eigen waarde

Lamax stem MAX04 Lmax stemgeluid kinderen groep 3 t/m 8     102425,62     436917,43     1,50      1,50      0,00 Eigen waarde
Lamax stem MAX05 Lmax stemgeluid kinderen groep 3 t/m 8     102438,70     436902,99     1,50      1,50      0,00 Eigen waarde
Lamax stem MAX06 Lmax stemgeluid kinderen groep 3 t/m 8     102450,71     436889,76     1,50      1,50      0,00 Eigen waarde
Lamax stem MAX07 Lmax stemgeluid kinderen groep 3 t/m 8     102470,22     436866,19     1,50      1,50      0,00 Eigen waarde
Lamax stem MAX08 Lmax stemgeluid kinderen groep 1 en 2     102490,25     436882,42     1,50      1,50      0,00 Eigen waarde

Lamax stem MAX09 Lmax stemgeluid kinderen groep 1 en 2     102502,99     436898,76     1,50      1,50      0,00 Eigen waarde
Lartl 1 installaties     102461,69     436909,06     2,00      2,00     10,00 Relatief aan onderliggend item
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BP Groeiplaneet

Model: BP Groeiplaneet 2022
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep Type Richt. Hoek Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N) GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k

Lamax parkeren Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000  4,0000  8,0000 Nee Nee   60,90   79,90   86,90   88,90   91,90   94,90
Lamax parkeren Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000  4,0000  8,0000 Nee Nee   60,90   79,90   86,90   88,90   91,90   94,90
Lamax stem Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000 -- -- Nee Nee   67,90   72,90   84,70   92,20   97,30   92,60
Lamax stem Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000 -- -- Nee Nee   67,90   72,90   84,70   92,20   97,30   92,60
Lamax stem Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000 -- -- Nee Nee   67,90   72,90   84,70   92,20   97,30   92,60

Lamax stem Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000 -- -- Nee Nee   74,90   79,90   91,70   99,20  104,30   99,60
Lamax stem Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000 -- -- Nee Nee   74,90   79,90   91,70   99,20  104,30   99,60
Lamax stem Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000 -- -- Nee Nee   74,90   79,90   91,70   99,20  104,30   99,60
Lamax stem Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000 -- -- Nee Nee   74,90   79,90   91,70   99,20  104,30   99,60
Lamax stem Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000 -- -- Nee Nee   67,90   72,90   84,70   92,20   97,30   92,60

Lamax stem Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000 -- -- Nee Nee   67,90   72,90   84,70   92,20   97,30   92,60
Lartl Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000  4,0000  4,0003 Nee Nee   40,00   56,00   64,00   74,00   77,00   71,00
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BP Groeiplaneet

Model: BP Groeiplaneet 2022
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

Lamax parkeren   94,90   88,90   81,90  100,01
Lamax parkeren   94,90   88,90   81,90  100,01
Lamax stem   88,20   82,50   72,90  100,01
Lamax stem   88,20   82,50   72,90  100,01
Lamax stem   88,20   82,50   72,90  100,01

Lamax stem   95,20   89,50   79,90  107,01
Lamax stem   95,20   89,50   79,90  107,01
Lamax stem   95,20   89,50   79,90  107,01
Lamax stem   95,20   89,50   79,90  107,01
Lamax stem   88,20   82,50   72,90  100,01

Lamax stem   88,20   82,50   72,90  100,01
Lartl   69,00   61,00   46,00   80,00
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BP Groeiplaneet

Model: BP Groeiplaneet 2022
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

14 Populierenlaan 14      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
22 Populierenlaan 22      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
24 Populierenlaan 24      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
32 Populierenlaan 32      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
29 Populierenlaan 29      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

40 Roos 40      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2 Orchidee 2      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
10 Orchidee 10      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
91 Zomereik 91      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
4 Orchidee 4      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

6 Orchidee 6      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
8 Orchidee 8      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
30 Populierenlaan 30      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
28 Populierenlaan 28      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
26 Populierenlaan 26      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

18 Populierenlaan 18      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
20 Populierenlaan 20      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
16 Populierenlaan 16      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
3 Populierenlaan 3      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
38 Roos 38      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

36 Roos 36      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
1 Fresia 1      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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BP Groeiplaneet
Indirecte hinder

Model: BP Groeiplaneet 2022 IH
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

-- 1 indirecte hinder K&R      0,75      0,00 Eigen waarde    300 -- --  30   5,00   40,00   69,00   76,00
-- 1 indirecte hinder K&R      0,75      0,00 Eigen waarde    390     90 --  30   5,00   40,00   69,00   76,00
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BP Groeiplaneet
Indirecte hinder

Model: BP Groeiplaneet 2022 IH
Groeiplaneet 2022 - Groeiplaneet 2022

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

--   78,00   81,00   84,00   84,00   78,00   71,00   89,11
--   78,00   81,00   84,00   84,00   78,00   71,00   89,11
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Bijlage 2 Rekenresultaten 

 



BP Groeiplaneet

Rapport: Resultatentabel
Model: BP Groeiplaneet 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lartl
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

1_A Fresia 1 1,50 38 21 18 38
1_B Fresia 1 4,50 41 28 25 41
10_A Orchidee 10 1,50 31 25 22 32
10_B Orchidee 10 4,50 34 30 27 37
2_A Orchidee 2 1,50 34 22 19 34

2_B Orchidee 2 4,50 36 28 25 36
4_A Orchidee 4 1,50 28 22 19 29
4_B Orchidee 4 4,50 35 28 25 35
6_A Orchidee 6 1,50 32 22 19 32
6_B Orchidee 6 4,50 34 28 25 35

8_A Orchidee 8 1,50 30 27 24 34
8_B Orchidee 8 4,50 36 30 27 37
14_A Populierenlaan 14 1,50 46 28 25 46
14_B Populierenlaan 14 4,50 49 31 28 49
16_A Populierenlaan 16 1,50 47 29 26 47

16_B Populierenlaan 16 4,50 49 32 29 49
18_A Populierenlaan 18 1,50 47 29 26 47
18_B Populierenlaan 18 4,50 50 32 29 50
20_A Populierenlaan 20 1,50 48 29 26 48
20_B Populierenlaan 20 4,50 50 32 29 50

22_A Populierenlaan 22 1,50 48 29 26 48
22_B Populierenlaan 22 4,50 50 32 29 50
24_A Populierenlaan 24 1,50 48 29 26 48
24_B Populierenlaan 24 4,50 50 33 30 50
26_A Populierenlaan 26 1,50 48 29 26 48

26_B Populierenlaan 26 4,50 50 33 30 50
28_A Populierenlaan 28 1,50 48 29 26 48
28_B Populierenlaan 28 4,50 50 33 30 50
29_A Populierenlaan 29 1,50 46 20 17 46
29_B Populierenlaan 29 4,50 47 27 24 47

3_A Populierenlaan 3 1,50 44 21 18 44
3_B Populierenlaan 3 4,50 46 27 24 46
30_A Populierenlaan 30 1,50 47 29 26 47
30_B Populierenlaan 30 4,50 49 32 29 49
32_A Populierenlaan 32 1,50 47 28 25 47

32_B Populierenlaan 32 4,50 49 32 29 49
36_A Roos 36 1,50 38 22 19 38
36_B Roos 36 4,50 41 30 27 41
38_A Roos 38 1,50 40 23 20 40
38_B Roos 38 4,50 42 30 27 42

40_A Roos 40 1,50 42 20 17 42
40_B Roos 40 4,50 44 26 23 44
91_A Zomereik 91 1,50 42 24 21 42
91_B Zomereik 91 4,50 45 28 24 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BP Groeiplaneet

Rapport: Resultatentabel
Model: BP Groeiplaneet 2022

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax stem

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

1_A Fresia 1 1,50 57 -- --
1_B Fresia 1 4,50 58 -- --
10_A Orchidee 10 1,50 51 -- --
10_B Orchidee 10 4,50 54 -- --
2_A Orchidee 2 1,50 62 -- --

2_B Orchidee 2 4,50 60 -- --
4_A Orchidee 4 1,50 45 -- --
4_B Orchidee 4 4,50 59 -- --
6_A Orchidee 6 1,50 59 -- --
6_B Orchidee 6 4,50 58 -- --

8_A Orchidee 8 1,50 43 -- --
8_B Orchidee 8 4,50 57 -- --
14_A Populierenlaan 14 1,50 65 -- --
14_B Populierenlaan 14 4,50 66 -- --
16_A Populierenlaan 16 1,50 65 -- --

16_B Populierenlaan 16 4,50 66 -- --
18_A Populierenlaan 18 1,50 65 -- --
18_B Populierenlaan 18 4,50 66 -- --
20_A Populierenlaan 20 1,50 65 -- --
20_B Populierenlaan 20 4,50 66 -- --

22_A Populierenlaan 22 1,50 65 -- --
22_B Populierenlaan 22 4,50 66 -- --
24_A Populierenlaan 24 1,50 65 -- --
24_B Populierenlaan 24 4,50 66 -- --
26_A Populierenlaan 26 1,50 65 -- --

26_B Populierenlaan 26 4,50 66 -- --
28_A Populierenlaan 28 1,50 66 -- --
28_B Populierenlaan 28 4,50 67 -- --
29_A Populierenlaan 29 1,50 66 -- --
29_B Populierenlaan 29 4,50 67 -- --

3_A Populierenlaan 3 1,50 63 -- --
3_B Populierenlaan 3 4,50 65 -- --
30_A Populierenlaan 30 1,50 67 -- --
30_B Populierenlaan 30 4,50 67 -- --
32_A Populierenlaan 32 1,50 67 -- --

32_B Populierenlaan 32 4,50 68 -- --
36_A Roos 36 1,50 57 -- --
36_B Roos 36 4,50 61 -- --
38_A Roos 38 1,50 59 -- --
38_B Roos 38 4,50 62 -- --

40_A Roos 40 1,50 61 -- --
40_B Roos 40 4,50 63 -- --
91_A Zomereik 91 1,50 59 -- --
91_B Zomereik 91 4,50 62 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-2-2022 14:46:26Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De heer M. Jansen



BP Groeiplaneet

Rapport: Resultatentabel
Model: BP Groeiplaneet 2022

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax parkeren

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

1_A Fresia 1 1,50 53 53 --
1_B Fresia 1 4,50 55 55 --
10_A Orchidee 10 1,50 45 45 --
10_B Orchidee 10 4,50 46 46 --
2_A Orchidee 2 1,50 55 55 --

2_B Orchidee 2 4,50 56 56 --
4_A Orchidee 4 1,50 38 38 --
4_B Orchidee 4 4,50 55 55 --
6_A Orchidee 6 1,50 48 48 --
6_B Orchidee 6 4,50 49 49 --

8_A Orchidee 8 1,50 35 35 --
8_B Orchidee 8 4,50 46 46 --
14_A Populierenlaan 14 1,50 49 49 --
14_B Populierenlaan 14 4,50 50 50 --
16_A Populierenlaan 16 1,50 49 49 --

16_B Populierenlaan 16 4,50 51 51 --
18_A Populierenlaan 18 1,50 50 50 --
18_B Populierenlaan 18 4,50 52 52 --
20_A Populierenlaan 20 1,50 51 51 --
20_B Populierenlaan 20 4,50 53 53 --

22_A Populierenlaan 22 1,50 51 51 --
22_B Populierenlaan 22 4,50 54 54 --
24_A Populierenlaan 24 1,50 55 55 --
24_B Populierenlaan 24 4,50 57 57 --
26_A Populierenlaan 26 1,50 55 55 --

26_B Populierenlaan 26 4,50 58 58 --
28_A Populierenlaan 28 1,50 56 56 --
28_B Populierenlaan 28 4,50 58 58 --
29_A Populierenlaan 29 1,50 60 60 --
29_B Populierenlaan 29 4,50 61 61 --

3_A Populierenlaan 3 1,50 64 64 --
3_B Populierenlaan 3 4,50 64 64 --
30_A Populierenlaan 30 1,50 57 57 --
30_B Populierenlaan 30 4,50 59 59 --
32_A Populierenlaan 32 1,50 57 57 --

32_B Populierenlaan 32 4,50 59 59 --
36_A Roos 36 1,50 30 30 --
36_B Roos 36 4,50 30 30 --
38_A Roos 38 1,50 31 31 --
38_B Roos 38 4,50 32 32 --

40_A Roos 40 1,50 30 30 --
40_B Roos 40 4,50 31 31 --
91_A Zomereik 91 1,50 46 46 --
91_B Zomereik 91 4,50 46 46 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-2-2022 14:47:42Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De heer M. Jansen



BP Groeiplaneet
Indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: BP Groeiplaneet 2022 IH

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

1_A Fresia 1 1,50 37 35 -- 40
1_B Fresia 1 4,50 38 36 -- 41
10_A Orchidee 10 1,50 25 23 -- 28
10_B Orchidee 10 4,50 27 24 -- 30
2_A Orchidee 2 1,50 33 32 -- 37

2_B Orchidee 2 4,50 34 32 -- 37
4_A Orchidee 4 1,50 24 22 -- 27
4_B Orchidee 4 4,50 33 31 -- 36
6_A Orchidee 6 1,50 28 26 -- 31
6_B Orchidee 6 4,50 32 30 -- 35

8_A Orchidee 8 1,50 18 14 -- 19
8_B Orchidee 8 4,50 30 29 -- 34
14_A Populierenlaan 14 1,50 44 24 -- 44
14_B Populierenlaan 14 4,50 44 25 -- 44
16_A Populierenlaan 16 1,50 43 24 -- 43

16_B Populierenlaan 16 4,50 43 26 -- 43
18_A Populierenlaan 18 1,50 43 25 -- 43
18_B Populierenlaan 18 4,50 43 26 -- 43
20_A Populierenlaan 20 1,50 43 26 -- 43
20_B Populierenlaan 20 4,50 43 27 -- 43

22_A Populierenlaan 22 1,50 42 27 -- 42
22_B Populierenlaan 22 4,50 43 28 -- 43
24_A Populierenlaan 24 1,50 43 30 -- 43
24_B Populierenlaan 24 4,50 43 32 -- 43
26_A Populierenlaan 26 1,50 43 31 -- 43

26_B Populierenlaan 26 4,50 43 33 -- 43
28_A Populierenlaan 28 1,50 43 32 -- 43
28_B Populierenlaan 28 4,50 43 34 -- 43
29_A Populierenlaan 29 1,50 42 40 -- 45
29_B Populierenlaan 29 4,50 43 40 -- 45

3_A Populierenlaan 3 1,50 45 43 -- 48
3_B Populierenlaan 3 4,50 45 43 -- 48
30_A Populierenlaan 30 1,50 43 34 -- 43
30_B Populierenlaan 30 4,50 44 36 -- 44
32_A Populierenlaan 32 1,50 44 36 -- 44

32_B Populierenlaan 32 4,50 44 37 -- 44
36_A Roos 36 1,50 28 10 -- 28
36_B Roos 36 4,50 31 11 -- 31
38_A Roos 38 1,50 28 10 -- 28
38_B Roos 38 4,50 31 11 -- 31

40_A Roos 40 1,50 28 8 -- 28
40_B Roos 40 4,50 30 8 -- 30
91_A Zomereik 91 1,50 42 21 -- 42
91_B Zomereik 91 4,50 42 21 -- 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-2-2022 14:48:35Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De heer M. Jansen
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SAMENVATTING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Rho Adviseurs voor leefruimte een archeologisch onderzoek uitge-

voerd voor het onderzoeksgebied gelegen aan de Populierenlaan 1 te Krimpen aan den IJssel in de 

gemeente Krimpen aan den IJssel. De initiatiefnemer heeft het voornemen om het onderzoeksgebied 

te herontwikkelen voor de Groeiplaneet. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet eerst een wij-

ziging van het bestemmingsplan worden doorgevoerd. Hierbij moet ook inzichtelijk worden gemaakt 

welke archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied kunnen worden verwacht. De noodzaak 

tot archeologisch onderzoek vloeit voort uit het Verdrag van Malta (1992) en de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro, 2006). Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek.  

 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het gebied voor de ontginning in de Late Middeleeuwen niet geschikt 

is geweest voor bewoning. Na de ontginning is het gebied als akker- en later weidegebied gebruikt. Uit 

historische bronnen zijn geen aanwijzingen voor bewoning in het plangebied. De verwachting voor het 

grootste deel van het plangebied is dan ook laag. Wel heeft er een historische weg in het plangebied 

gelegen, de Tiendweg, maar voor zover bekend heeft hierlangs geen bebouwing gestaan. De verwach-

ting voor sporen van de Tiendweg is middelhoog. Het is echter waarschijnlijk dat de restanten van de 

weg bij de aanleg van de Sporthal zijn vergraven.  

 

Econsultancy adviseert om bij de voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen de bestaande dubbelbe-

stemming ‘waarde -archeologie 4’ van het plangebied af te halen. Ten aanzien van de zone met dub-

belbestemming ‘waarde – archeologie 3a’, de locatie van de voormalige Tiendweg, adviseert Econsul-

tancy om deze dubbelbestemming te handhaven. Dit betekent dat hier, bij vergunningplichtige werk-

zaamheden, verder archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd om vast te stellen of er daad-

werkelijk archeologische resten aanwezig zijn. Omdat de verwachting is dat resten van de Tiendweg 

vergraven zijn adviseren wij om dit onderzoek niet conform de AMZ-cyclus uit te voeren (inventarise-

rend veldonderzoek), maar om de amateurarcheologen van Stichting Archeologie in de gelegenheid te 

stellen eventuele bouwputten ter plaatse van de Tiendweg te inspecteren, zodat eventueel aanwezige 

archeologische waarden wel gedocumenteerd kunnen worden. 

 

Bovenstaand advies is van Econsultancy. Er is, op grond van de gebruikte onderzoeksmethode, ge-

probeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven. Over de aan- of afwezigheid van archeologische 

sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig uitsluitsel worden gegeven. Aan dit advies kunnen 

geen rechten worden ontleend. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld 

door de bevoegde overheid (gemeente Krimpen aan den IJssel), die vervolgens het advies over neemt 

of niet.  

 

Als het plangebied nu of in de toekomst door de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt vrijgegeven 

voor bodemroerende werkzaamheden, dan blijft er, conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016, 

een meldingsplicht bestaan. Eventuele archeologische resten die bij werkzaamheden worden aange-

troffen moeten worden gemeld bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, c.q. de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Zuid-Holland of de gemeente Krimpen aan den IJssel. 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Rho Adviseurs voor leefruimte een archeologisch onderzoek uitge-

voerd voor een plangebied gelegen aan de Populierenlaan 1 te Krimpen aan den IJssel in de gemeente 

Krimpen aan den IJssel. De initiatiefnemer heeft het voornemen het plangebied te herontwikkelen voor 

de Groeiplaneet.  

 

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet eerst een wijziging van het bestemmingsplan worden 

doorgevoerd. Hierbij moet ook inzichtelijk worden gemaakt welke archeologische waarden binnen het 

plangebied kunnen worden verwacht. De noodzaak tot archeologisch onderzoek vloeit voort uit het 

Verdrag van Malta (1992), de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2006) en de Erfgoedwet (2016).  

 

Econsultancy is gecertificeerd volgens de BRL 4000 Archeologie2, voor de KNA-protocollen 4001, 

4002, 4003 en 4004, zoals vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie 

en ondergebracht bij het SIKB te Gouda.  

 

Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (KNA-protocol 4002, hoofdstuk 2). Op 

basis van de resultaten van het onderzoek en in relatie tot de geplande bodemverstoringen wordt ge-

adviseerd of en in welke vorm vervolgonderzoek nodig is (hoofdstuk 3).  

 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in september 2021 door R.S. Verheij, MSc en A.J. Wullink 

(senior KNA-prospector). Het rapport is gecontroleerd door ir. F.F.J.M. Top.  

                                                      
2 SIKB, 2018; zie ook www.sikb.nl 
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2 BUREAUONDERZOEK 

 

2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen  

 

Het doel van het bureauonderzoek is om een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied is. Om deze vraag te beantwoorden wordt een inven-

tarisatie gemaakt van bekende aardwetenschappelijke, archeologische en (cultuur)historische gege-

vens. Aan de hand deze inventarisatie wordt het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel op-

gesteld. 

 
2.2 Methoden 

 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform KNA-protocol 40023, volgens specificaties LS01, LS02, 

LS03, LS04 en LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven volgens 

specificatie LS06. Daarnaast wordt het onderzoek uitgevoerd conform het opgestelde beleid voor ar-

cheologisch onderzoek binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel.  

 

Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 

� afbakening van het onderzoeks- en plangebied en vaststellen van de consequenties van het 

mogelijk toekomstige gebruik (LS01); 

� beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 

� beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 

� beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke 

gegevens (LS04); 

� opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). 

 
Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

� het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 

� de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

� geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 

� de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLo-

ket); 

� relevante (wetenschappelijke) literatuur en historisch kaartmateriaal; 

� de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 

� recente luchtfoto’s; 

� het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

� de archeologische verwachtingskaarten van de gemeente Krimpen aan den IJssel; 

� Stichting Archeologie Krimpenerwaard. 

  

                                                      
3 SIKB, 2018 
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2.3 Afbakening en huidige situatie van het onderzoeks- en plangebied 

 

Afbakening 

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Krimpen aan den IJssel, ten oosten van het stads-

centrum, in de wijk Langeland. De zuidoostzijde en zuidwestzijde van het plangebied grenzen aan twee 

verschillende delen van de Populierenlaan, de noordwestzijde grenst aan de Orchidee en de noord-

oostzijde van het plangebied grenst aan water. Ten westen van het plangebied staat de Openbare 

Basisschool (OBS) de Groeiplaneet. Het plangebied ligt in de kadastrale gemeente Krimpen aan den 

IJssel, sectie C en beslaat deels de percelen 4311 en 7741. De oppervlakte van het plangebied is circa 

7.000 m2. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1 en figuur 2.  

 

Huidige situatie  

In de noordelijke hoek van het plangebied staat Sportzaal de Populier. De rest van het plangebied 

beslaat een grasveld en sportveld. In figuur 3 is de huidige situatie weergegeven. 

 

Vigerend beleid 

Volgens het vigerend bestemmingsplan Langeland4 uit 2013 heeft het grootste gedeelte van het plan-

gebied een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’. Volgens de bijbehorende planregels is ar-

cheologisch onderzoek noodzakelijk bij ingrepen groter dan 10.000 m2 en dieper dan 100 cm –mv.  

 

In het midden van het plangebied ligt een noordoost-zuidwest georiënteerde strook met een dubbelbe-

stemming ‘Waarde – Archeologie 3a’. Het betreft de historische Tiendweg. Volgens de bijbehorende 

planregels is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij ingrepen groter dan 1.000 m2 en dieper dan 30 

cm –mv. 

 

De dubbelbestemmingen zijn afgeleid van de gemeentelijke beleidskaart en de bijbehorende beleids-

nota.5 

 

Milieukundige situatie 

Op 6 september 2021 is er een verzoek ingediend bij de DCMR Milieudienst Rijnmond voor het opvra-

gen van de milieukundige onderzoeken. Op 22 september is het rapport van een verkennend bodem-

onderzoek aan de Populierenlaan 1 ontvangen. Het rapport betreft een verkennend bodemonderzoek 

uit januari en februari 2021. Uit het onderzoek is gebleken dat de bodemopbouw bestaat uit afwisselend 

zand en klei tot 1,5 m -mv, met daaronder veen tot maximaal 2,3 m -mv. In het grondwater zijn veront-

reinigingen aangetroffen van barium en xylenen. Er is echter geen verder onderzoek noodzakelijk.6  

 

2.4 Toekomstige situatie  

 
De initiatiefnemer heeft het voornemen om het plangebied te herontwikkelen in opdracht van de Open-

bare Basisschool (OBS) de Groeiplaneet.  

 

In deze fase van de planvorming is nog niet bekend welke bodemverstorende ingrepen plaatsvinden 

bij de herontwikkeling van het gebied. 

  

                                                      
4 www.ruimtelijkeplannen.nl 
5 Van de Ende e.a., 2011 

6 Deta Milieu 2021, rapport 2101018D 
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2.5 Aardwetenschappelijke gegevens 

 

Landschappelijke ontwikkeling en geologie 

De landschappelijke ontwikkeling van het gebied zal worden beschreven aan de hand van enkele stan-

daardwerken.7 Het plangebied ligt in het Hollands veen- en kleigebied. De ontwikkeling van het huidige 

landschap begint in de laatste IJstijd, het Weichselien (115.000 - 10.000 jaar geleden). Tijdens het 

koudste deel van deze ijstijd, het Laat-Pleniglaciaal (26.000 – 13.000), ligt het plangebied in de brede 

riviervlakte van een vlechtende Rijn en Maas. In deze periode wordt het zogenaamde Laagterras ge-

vormd. In het Laat-Glaciaal (13.000 – 10.000 jaar geleden) verbetert het klimaat. In het eerste, warme, 

deel het Bølling-Allerød-interstadiaal (13.000 – 11.000 jaar geleden), veranderen de Rijn en Maas in 

zich insnijdende meanderende rivieren. Op het hoger gelegen Laagterras worden overstromingskleien 

afgezet. In de laatste koude fase, de Jonge Dryas (11.000 - 10.000 jaar geleden), gaan de rivieren weer 

vlechten en ontstaat het zogenaamde Terras X. Langs de randen van het Terras X, op de oudere 

terrassen en meandergordels, ontstaan rivierduincomplexen. Het plangebied ligt op dat moment pal ten 

noorden van een rivierduin. In de huidige warme periode, het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden) 

gaan de rivieren wederom meanderen. In het eerste deel van het Holoceen snijden de rivieren zich nog 

in. Buiten de rivierdalen, op de oudere, pleistocene rivierafzettingen, worden weer overstromingskleien 

afgezet.  

 

De pleistocene rivierafzettingen worden tot de Formatie van Kreftenheye gerekend. De overstromings-

kleien uit het Bølling-Allerød-interstadiaal en het Vroeg-Holoceen vormen de Laag van Wijchen binnen 

deze formatie. De rivierduinen uit de Jonge Dryas vormen het Laagpakket van Delwijnen binnen de 

Formatie van Boxtel. Volgens de beddinggordelkaart van Cohen (figuur 4) ligt het plangebied ter plaatse 

van een laatglaciale meandergordel, gevormd tussen 12.900 en 10.950 BP. Rondom deze meander-

gordel ligt het Terras X, gevormd in het Jonge Dryas. Ten noorden en ten zuidwesten van plangebied 

ligt een restant van een zich insnijdende vroegholocene meandergordel. Deze holocene meandergor-

dels betreffen respectievelijk de Ouderkerk aan den IJssel-stroomgordel (actief tussen 10.150 en 8.210 

BP) en de Lekkerkerk-stroomgordel, die actief was tussen 8.210 en 8.020 BP. Uit de paleogeografische 

reconstructie van het landschap aan het begin van het Holoceen (figuur 5A) blijkt dat op de laatglaciale 

meandergordel ten zuidoosten van het plangebied, rivierduinen voorkomen. Het GeoTOP-model uit het 

DINO-loket laat zien dat de top van de pleistocene terrasafzettingen van de Formatie van Kreftenheye 

in het plangebied op -11 m NAP ligt. Hierop ligt tot -10,50 m NAP een laag laatglaciale en vroegholo-

cene overstromingskleien van de Laag van Wijchen (Formatie van Kreftenheye).  

 

In het eerste deel van het Holoceen ontstaat in West-Nederland een getijdegebied, met kwelders en 

kreken. Het getijdegebied wordt aan de zeezijde begrensd door een open systeem van strandwallen 

en aan de landzijde door een veenmoeras. In de pleistocene dalen van de Rijn en Maas ontstaan 

estuaria, waarin, landinwaarts, rivierafzettingen onder invloed van het getij worden afgezet. Doordat de 

zeespiegel steeds verder stijgt, schuift de kustlijn steeds verder oostwaarts. Ook het veenmoeras 

schuift steeds verder op en ouder veen wordt afgedekt door mariene en fluviatiele afzettingen.  

 

Het veen dat op de pleistocene afzettingen wordt gevormd, is de Basisveen Laag binnen de Formatie 

van Nieuwkoop. De mariene afzettingen in het getijdegebied behoren tot het Laagpakket van Wormer 

binnen de Formatie van Naaldwijk. De fluviatiele afzettingen die in een zoet- of brakwatermilieu in de 

estuaria worden afgezet behoren tot de Formatie van Echteld. Rond 5500 v. Chr. (figuur 5B) ligt het 

plangebied aan de rand van het mariene bereik. In de omgeving komen diverse rivieren uit in het estu-

arium. In de komgebieden tussen de rivieren vindt veenvorming plaats. De pleistocene rivierduinen 

liggen nog aan het maaiveld. Het GeoTOP-model uit het DINO-loket laat zien dat de top van het Basis-

veen in het plangebied op -10 m NAP ligt. Hierop liggen tot -4 m NAP fluviatiele afzettingen van de 

                                                      
7 Mulder e.a., 2003; Cohen e.a., 2012 
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Formatie van Echteld. In de daaropvolgende periode schuift de kustlijn weer op in westelijke richting en 

breidt het veenmoeras zich uit. Rond 3850 v. Chr. (figuur 5C) en 2750 v. Chr. (figuur 5D) ligt het plan-

gebied in het veenmoeras, tussen twee rivierlopen. Volgens de stroomgordel kaart is de rivierloop ten 

noorden van het plangebied de Ouderkerk-stroomgordel (6.300 – 5.350 BP) en de rivierloop ten zuiden 

van het plangebied de Lekkerkerk-stroomgordel (4.870 – 4.100 BP). 

 

Tussen 3850 en 1500 v. Chr. verzanden de Ouderkerk en Lekkerkerk-stroomgordel en worden over-

groeid door veen. Het veen betreft het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van Nieuwkoop. 

Veenstroompjes die zich vormen in het veengebied zorgen voor de ontwatering van het veengebied, 

zoals de Vlist en de Loet. Deze veenstroompjes voeren het overtollige water uit de centrale delen van 

de veengebieden af naar de wat lager gelegen grote rivieren.8 Vanaf 250 v. Chr. krijgen rivieren meer 

invloed in het veengebied en rond 100 n. Chr. groeit een van de veenstroompjes uit tot de rivier de 

Rotte (een voorloper van de Hollandse IJssel), onder invloed van getijdewerking. Het plangebied ligt 

op dat moment ten zuiden van de riviervlakte van de Hollandse IJssel (figuur 5H).  

 

De veenvorming in het gebied gaat door tot in de Late Middeleeuwen (figuur 5K). Vanaf de 10e eeuw 

wordt het gebied stelstelmatig ontgonnen. De Hollandse IJssel stroomt op dat moment ter plaatse van 

de huidige Sliksloot in de Lek. Rond 1200 verlegt de Hollandse IJssel zich en krijgt deze een directe 

verbinding met de Noordzee.9   

 

Geomorfologie en maaiveldhoogte 

Volgens de geomorfologische kaart van Nederland (figuur 6) ligt het plangebied in bebouwd gebied, 

maar ten noordoosten van het plangebied ligt een vlakte van getij-afzettingen en ten oosten, zuiden en 

zuidwesten van het plangebied ligt een ontgonnen veenvlakte al dan niet bedekt of opgevuld met rivier-

klei. Het maaiveld van de getij-afzettingsvlakte ligt, volgens het Actueel hoogtebestand van Nederland 

(AHN3; figuur 7), tussen -2,25 en -1,1 m NAP. Het maaiveld van de ontgonnen veenvlakte ligt tussen -

2,15 en -1,35 m NAP. In het plangebied ligt het maaiveld tussen -1,8 en -1,4 m NAP. 

 

Bodem en grondwater 

Volgens de bodemkaart van Nederland (figuur 8) is het plangebied bebouwd, maar komen ten oosten 

van het plangebied koopveengronden en weideveengronden voor. Ten noordoosten van het plange-

bied komen drechtvaaggronden voor. Koopveengronden behoren tot de eerdveengronden wat veen-

gronden zijn met een veraarde bovengrond bestaande uit kleiig veen of venige klei van maximaal 50 

cm dik. De weideveengronden behoren tot de rauwveengronden en zijn veengronden met een zavel- 

of kleidek. Bij de weideveengronden komt in dit dek een minerale eerdlaag of humusrijke bovengrond 

binnen 15 cm voor.10 Drechtvaaggronden zijn kleigronden die op een diepte van 40 tot 80 cm overgaan 

in veen. Deze gronden komen voornamelijk voor op veen, afgedekt door klei.11  

 

In het plangebied is de grondwater trap niet bepaald, maar de koopveengronden hebben grondwater-

trap II, dit betekent dat de hoogste grondwaterstand (winterpeil) ondieper dan 40 cm –mv staat en de 

laagste grondwaterstand (zomerpeil) tussen 50 en 80 cm –mv.  

 

De grondwaterstand is van invloed op de conservering van organische archeologische resten, zoals 

hout, leer en bot. Deze resten worden boven de laagste grondwaterstand niet of slecht geconserveerd 

verwacht.  

                                                      
8 Haartsen, 2009 

9 Van den Ende e.a., 2011 

10 Harbers, 1981 

11 Bakker & Schelling, 1989 



 

RAPPORT 16483.001 versie 1  Pagina 6 van 14 

2.6 Beschrijving van het historische gebruik 

 

Bewoningsgeschiedenis en historisch kaartmateriaal 

In het Pleistoceen vormen rivieren twee terrasniveaus in de gemeente Krimpen aan den IJssel. In het 

lager gelegen niveau zijn de rivieren actief, waardoor de randen van het hoger gelegen terrasniveau 

een goede bewoningslocatie vormen voor jagers-verzamelaars in het Paleolithicum en Vroeg-Mesoli-

thicum. Het plangebied bevindt zich ter plaatse van een laatgalciale meandergordel omringd door Ter-

ras X, wat het lager gelegen terrasniveau betreft. In het Mesolithicum worden deze terrassen afgedekt 

met rivierklei- en getijdeafzettingen, maar hieronder zouden bewoningssporen van de jager-verzame-

laars mogelijk aanwezig zijn. Echter, zijn er nog geen sporen uit het Paleolithicum in Krimpen aan den 

IJssel aangetroffen. Verder is er weinig bekend over de terrasvlakte door de diepe ligging, waardoor de 

kans op het vinden van sporen klein is.12 Hoger gelegen rivierduinen uit het Pleistoceen vormen ook 

een gunstige plek voor bewoning in deze periode. Volgens de paleografische kaarten bevindt zich al-

leen in het oosten (in het Langeland) van de gemeente een rivierduin, die tot 1500 v. Chr. boven het 

veenmoeras blijft uitsteken. Deze rivierduin ligt ten zuidoosten van het plangebied. Hier zou bewoning 

in het Neolithicum kunnen plaatsvinden. 

 

In het Vroeg-Neolithicum bieden, naast rivierterrassen en rivierduinen, stroomruggen een gunstige be-

woningsplek in de gemeente. Deze stroomruggen zijn oude rivierlopen die als een hoger gelegen zand- 

of kleirug in het veengebied liggen. Ook oever- en crevasseafzettingen langs actieve rivieren kunnen 

een gunstige bewoningsplek bieden, wederom door de hogere ligging in het landschap. Volgens de 

stroomgordelkaart (figuur 4) bevinden zich ten noorden (naast de huidige loop van de Hollandse IJssel) 

en ten zuiden van het plangebied in het Vroeg-Neolithicum twee stroomgordels. Deze stroomgordels 

betreffen respectievelijk de Ouderkerk- en Lekkerkerk-stroomgordel.  

 

In de loop van het Neolithicum ontstaat er een veengebied, ongunstig voor bewoning. Dit gebied is in 

de Bronstijd en IJzertijd alleen in gebruik voor jacht en visvangst. In de Late IJzertijd zijn de Hollandse 

IJssel en voorloper de Rotte (vanaf 120 v. Chr.) ten noordwesten van het plangebied en de Nieuwe 

Maas (vanaf 150 v. Chr.) ten zuiden van het plangebied actief.13 Bewoning en landbouw in de Late 

IJzertijd –  Middeleeuwen kan plaatvinden op de oeverwallen van deze rivieren.14 Er zijn echter geen 

aanwijzingen dat binnen het plangebied oeverwal-afzettingen kunnen worden verwacht.  

 

Krimpen aan den IJssel ligt in de Krimpenerwaard, waar de IJssel in de Lek uitmondt. Rond 900 n. Chr. 

bestaat de Krimpenerwaard uit een bol veenkussen dat afloopt naar de rivieren de Lek en de Hollandse 

IJssel. Deze rivieren hebben door hun jonge bestaan nog nauwelijks een oeverwal gevormd, waardoor 

het gebied vaak overstroomd. Tijdens deze overstromingen wordt klei en zavel afgezet in een smalle 

strook langs de rivieren.  

 

De Krimpenerwaard wordt vermoedelijk in de 10e eeuw systematisch ontgonnen. Er bestaat een schen-

kingsoorkonde uit 944, waarin de Utrechtse Bisschop een deel van de waard tussen de Lek en de 

Hollandsche IJssel (“Leka et Isla”) schenkt aan de Utrechtse kerken St. Maarten en St. Marie. De ont-

ginning duurt tot de 13e eeuw of mogelijk tot het begin van de 14e eeuw. Deze ontginning wordt in drie 

fases uitgevoerd. De eerste fase betreft de randgebieden die worden ontgonnen in de 10e en 11e eeuw, 

de tweede fase betreft de ontginning van de binnengebieden in de 12e en 13e eeuw en de derde fase 

betreft de restgebieden die worden ontgonnen in de 13e en 14e eeuw.15  

                                                      
12 Van de Ende e.a., 2011 

13 Cohen e.a., 2012 

14 Berendsen & Stouthamer, 2001 

15 Visscher, 1990; Kroon en De Klunder, 1981 en 1983 
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Rond 1150 worden de rivieren de Lek en de Hollandse IJssel bedijkt en ontstaat langs de IJssel het 

dorp Krimpen aan den IJssel als dijkdorp. In 1130 wordt de streeknaam “Crempene” voor het eerst 

vermeld. In deze streek ontstaan twee dorpen, Krimpen aan de Lek en Krimpen aan de IJssel. Deze 

dorpen worden voor het eerst vermeld in 1270. De term “krimpen” verwijst waarschijnlijk naar een ri-

vierbocht. In het gebied ontstaan de polders Langeland en Korteland door ontginning in twee delen 

vanuit de IJsseldijk. De Korteland polder wordt ontgonnen vanuit het westen door aanleg van korte 

percelen en de Langeland polder vanuit het oosten door de aanleg van lange percelen. Aan de oostzijde 

wordt de Langeland polder begrenst door de Breekade die in de 14e eeuw als doorvoerroute wordt 

gebruikt van en naar het veer bij Krimpen aan de Lek. Vervoer door de Krimpenerwaard tussen Moord-

recht en Gouda wordt op deze manier mogelijk.16  

 

Op de kaart van Blaeu uit 1645 staan het Kort Landt en ’t Lange Landt afgebeeld met beide een molen 

voor bemaling van de polders. Het plangebied is onbebouwd en ligt aan de middenas van ’t Lange 

Landt, ten zuiden van de IJssel en de molen en ten noorden van de Nieuwe Maas (figuur 9A). 

  

In 1805 vindt een samenvoeging van de Langeland en Korteland polders plaats en in 1855 wordt de 

Stormpolder bij Krimpen gevoegd. In 1953 wordt Krimpen aan den IJssel getroffen door de Waters-

noodramp waarbij delen van de gemeente overstroomd raken. De Stormpolder en het gebied ten wes-

ten van de Lekdijk wordt naar aanleiding van de ramp opgehoogd. De Algerabrug wordt in 1958 aan-

gelegd over de stormvloedkering die al eerder is aangelegd bij Krimpen aan de IJssel. Deze brug ver-

bindt het dorp met Capelle aan den IJssel.  

 

Volgens de kadastrale minuut uit de periode 1811 – 1832 (figuur 9B en C) beslaat het plangebied delen 

van de percelen 367, 377, 378, 379, 404 t/m 409, 675, 676 en 690. Percelen 367, 377, 404 t/m 407 zijn 

in het bezit van mattenmaker Arnoldus van Walsum, percelen 378, 675, 676 en 690 zijn in het bezit van 

steenbakker Dirk Hoogendijk, perceel 379 is in het bezit van Cornelis Weggeman en percelen 408 en 

409 zijn in het bezit van landbouwer Cornelis Teeuwen. Percelen 367, 377, 379, 405, 407, 408 en 690 

zijn in gebruik voor houtkap, perceel 378 als bouwland, perceel 404 als weiland, percelen 406 en 409 

zijn in gebruik als wetering en percelen 675 en 676 als hooiland. Door het plangebied loopt de Tiendweg 

van zuidwest naar noordoost. 

 

Op de topografische kaart van 1880 is te zien dat de situatie in het plangebied nagenoeg onveranderd 

is in vergelijking met de kadastrale minuut (figuur 9D). Het plangebied beslaat delen van zes langwer-

pige percelen met dwars door het plangebied de Tiendweg. Het plangebied ligt ten zuiden van de IJssel 

in het Langeland. Ten oosten van het plangebied ligt de Breekade die de scheiding vormt tussen het 

Langeland met de Zijde polder. Ten noordwesten van het plangebied ligt de Langelandsche Boezem 

die de scheiding tussen het Langeland en het Kortland.  

 

Rond 1937 vindt er verkaveling in het plangebied plaats, waarbij meerdere smalle percelen worden 

samengevoegd (figuur 9E). Rondom het plangebied vindt er vrijwel geen verandering plaats. 

 

Tussen 1980 en 1984 wordt de wijk Langeland aangelegd en wordt het plangebied bebouwd met de 

sportzaal de Populier (figuur 9F). De Tiendweg in het plangebied is verdwenen en de zuidoostzijde van 

het plangebied grenst aan de huidige Populierenlaan. 

 

Tussen 1988 en 1990 en tussen 1994 en 1995 wordt de wijk verder uitgebreid, voornamelijk naar het 

noorden. Verdere uitbreiding en herinrichting van de wijk vindt plaats rond 1999. In en rondom het 

plangebied blijft de situatie tot op heden onveranderd.  

 

                                                      
16 Van de Ende e.a., 2011 
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Bouwhistorische waarden 

Sportzaal de Populier in het plangebied dateert volgens BAG-viewer uit 1974.  

 

Bij de gemeente Krimpen aan den IJssel is een aanvraag gedaan tot inzage van bouwdossiers voor de 

bebouwing binnen het plangebied. Op deze aanvraag is binnen de doorlooptijd van het onderzoek geen 

reactie gekomen. 

 

Tweede Wereldoorlog 

Om vast te stellen of mogelijke archeologische waarden uit de Tweede Wereldoorlog in het plangebied 

aanwezig zijn, is een aantal publicaties geraadpleegd.17  

 

Volgens de indicatieve kaart militair erfgoed bevindt zich ten noorden van het plangebied tijdens de 

Tweede Wereldoorlog de Vordere Wasserstellung, een Duitse verdedigingslinie. Deze linie lag ten oos-

ten van de Neue Landfront en moest een invasie vanuit de kuststreek vertragen. De verdedigingslinie 

was een ongeveer lineair stelsel van doorgaande, aaneengeschakelde of samenhangende verdedi-

gingswerken. Deze linies waren vaak voorzien van hindernissen zoals inundaties, prikkeldraadversper-

ringen, mijnenvelden en tankhindernissen. De verdedigingslinies kwamen voor in heel Nederland en 

waren vaak aangelegd op of om natuurlijke barrières zoals rivieren en kanalen of lager gelegen drassige 

of te inunderen terreindelen. De positie van de linies werd bepaald door de ligging van het gebied dat 

verdedigd moest worden, de positie en (verwachte) aanvalsroute van de vijand en de mogelijkheden 

van het landschap. 

 

De archeologische verwachting voor dit soort gebieden betreffen gebouwd erfgoed zoals bunkers en 

tankversperringen, maar ook archeologische resten in de vorm van gevechts- en waarnemingsposities 

voor infanterie, opstellingen voor geschut, loopgraven, mangaten, overstoven betonbouw, versperrin-

gen, barakken etc..  

 

Het raadplegen van de bronnen geeft geen redenen om aan te nemen dat er archeologische waarden 

uit de Tweede Wereldoorlog in het plangebied te verwachten zijn. 

 

Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK) 

Op 7 september 2021 is er contact geweest met de heer in het Veld van de Stichting Archeologie 

Krimpenerwaard. De aanvullende informatie die is ontvangen over de locatie is dat er in het plangebied 

in de 70er jaren een sporthal gebouwd is met parkeerplaatsen en toegangsweg. Op historisch kaart-

materiaal is te zien dat daarvoor de locatie polderland was, de grond is daarom waarschijnlijk geroerd. 

 

2.7 Archeologische waarden 

 

In de omgeving van het plangebied is een aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd en vondsten 

gedaan (figuur 10). Binnen een straal van 500 m liggen geen archeologische monumenten in de om-

geving van het plangebied.  

  

Uitgevoerde onderzoeken 

Circa 350 m ten oosten van het plangebied is in 2011 een bureauonderzoek uitgevoerd (zaakid. 

2327384100). Uit het betreffende onderzoek is gebleken dat er drie potentieel archeologische niveaus 

in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Het eerste niveau betreft een rivierduin vanaf circa 6,5 m -mv 

onder een klei- en veenpakket met een hoge archeologische verwachting voor het Laat-Paleolithicum 

– Neolithicum. Het tweede niveau ligt onder de komkleilaag van de Hollandse IJssel vanaf circa 40 – 

80 cm -mv en heeft een lage verwachting voor de Bronstijd – Vroege Middeleeuwen. Het laatste niveau 

                                                      
17 ikme.nl/VEO Bommenkaart/Ruimingskaart 
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heeft een lage verwachting voor de Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd, vanaf het maaiveld. Geconclu-

deerd wordt dat op grond van de resultaten geen vervolgonderzoek noodzakelijk is.  

 

Ten zuidoosten van het plangebied (circa 650 m) is in 2009 een bureau- en booronderzoek uitgevoerd 

(zaakid. 2259288100). Het uit het bureauonderzoek is gebleken dat het betreffende onderzoekgebied 

een hoge archeologische verwachting heeft door de mogelijke aanwezigheid van een rivierduin in de 

ondergrond. De verwachting betreft bewoningssporen vanaf het Mesolithicum en Neolithicum en voor 

het omringende gebied, waar vermoedelijk komafzettingen aanwezig zijn, worden bewoningssporen 

vanaf de Middeleeuwen verwacht. Tijdens het booronderzoek is de aanwezigheid van een rivierduin 

(donk) binnen het onderzoeksgebied aangetoond. De bodem kenmerkt zich grotendeels door klei op 

veen (in ieder geval tot op een diepte van 2,5 m -mv). Slechts op een aantal locaties is tot op circa 1,2 

m -mv grof zand aangetroffen dat zou kunnen duiden op de aanwezigheid van een geul, oeverwal of 

crevasse. Dit is echter onvoldoende om de gestelde verwachting voor het gehele plangebied te hand-

haven. De archeologische verwachting is voor de noordkant van het betreffende onderzoeksgebied 

naar beneden toe bijgesteld en is voor de toekomstige bouwplannen vrij te geven. Voor de zuidoosthoek 

van het onderzoeksgebied wordt een archeologische begeleiding geadviseerd.  

 

Naar aanleiding van bovengenoemd bureau- en booronderzoek is er in 2017 een archeologische be-

geleiding uitgevoerd (zaakid. 4554252100). De uit het vooronderzoek verwachte niveaus (op oeveraf-

zettingen langs een oude geul of op een rivierdonk) zijn door de graafwerkzaamheden niet bereikt. Op 

basis van het gemeentelijke beleid is er ook rekening gehouden met de aanwezigheid van een reeds 

bekende vindplaats (Vindplaats 1) uit de periode Vroege Middeleeuwen – Nieuwe tijd. Er zijn echter 

geen aanwijzingen aangetroffen om de aanwezigheid van deze vindplaats binnen het onderzochte deel 

van het betreffende onderzoeksgebied te veronderstellen. De verklaring van de afwezigheid van een 

vindplaats en/of vondsten, kan worden gezocht in de afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik 

en verstoring van recente antropogene aard. Alhoewel de bodem ernstig is verstoord, zouden er, indien 

daadwerkelijk sprake zou zijn van een vindplaats, op zijn minst enkele archeologische indicatoren moe-

ten zijn aangetroffen. Het ontbreken hiervan wijst eerder op de afwezigheid van bewoning (in dit deel 

van het betreffende onderzoeksgebied). Op basis van de resultaten van het veldonderzoek kan worden 

geconcludeerd dat er binnen dit deel van het betreffende onderzoeksgebied geen sprake is van een 

archeologische vindplaats. Aangezien de graafwerkzaamheden archeologische zijn begeleid en inmid-

dels zijn afgerond en omdat er geen vindplaats is aangetroffen, kan van een (selectie)advies dan ook 

geen sprake zijn. 

 

Circa 850 m ten oosten van het plangebied is in 2018 een bureau- en booronderzoek uitgevoerd 

(zaakid. 4587552100). Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er mogelijk archeologische resten uit 

diverse perioden aanwezig zijn in het betreffende onderzoeksgebied en dat er resten aanwezig kunnen 

zijn van een middeleeuwse opgehoogde woonplaats. Uit het veldonderzoek is gebleken dat er ter 

plaatse van de onderzochte lierlocaties geen sprake is van archeologische indicatoren zoals ophoging-

slagen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats. Op basis van het veldonderzoek ter 

plaatse van boringen 1.4 – 1.6 en 2.1 – 2.6 kan worden geconcludeerd dat hier geen sprake (meer) is 

van een (behoudenswaardige) vindplaats. De kans dat dit ook geldt voor de lierlocatie waar boringen 

1.1 – 1.3. zijn gepland alsmede de toegangswegen tot mastlocatie 1 en 2 wordt groot geacht, maar kan 

niet worden uitgesloten omdat deze zones (nog) niet zijn onderzocht. Op basis van de resultaten van 

het veldonderzoek wordt geadviseerd om de lierlocaties waar boringen 1.4 – 1.6 (mastlocatie 1) en 2.1 

– 2.6 (mastlocatie 2) zijn gezet vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkelingen en de lierlocatie waar 

boringen 1.1. – 1.3. zijn gepland (mastlocatie 1) alsmede de toegangsweg waar boringen 1.7 – 1.16 

zijn gepland, alsnog archeologisch te onderzoeken volgens de eerder beschreven methode en deze 

dus nog niet vrij te geven. 
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Vondstmeldingen 

Tijdens een archeologische veldkartering in 1986 zijn er circa 750 m ten noordoosten van het plange-

bied meerdere vondsten gedaan uit de Late Middeleeuwen (zaakid. 2041915100). De vondsten betref-

fen kogelpotten, proto-steengoed en Andenne aardwerk.  

 

Gemeentelijke verwachtingskaarten  

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft verschillende kaarten voor het plangebied. Volgens de 

geologische kaart ligt het plangebied op een terrasvlakte (Laat-Pleniglaciaal) met een diepte ligging 

van -16 tot -17 m NAP. Deze vlakte heeft een lage archeologische verwachting voor het Laat-Paleoli-

thicum – Mesolithicum (figuur 11).  

 

Volgens de archeologische waarden- en verwachtingskaart (figuur 12) en beleidskaart (figuur 13) heeft 

het plangebied een lage archeologische verwachting (categorie 4). Door het plangebied loopt een 

strook met een middelhoge verwachting (categorie 3a), het betreft de historische Tiendweg. 

 

2.8 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

 

Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting opge-

steld (zie tabel 1).  

 
Tabel 1. Gespecificeerde archeologische verwachting 

 

In het plangebied worden laatpleniglaciale rivierterras-afzettingen en laatglaciale rivierafzettingen uit 

het Pleistoceen verwacht (Formatie van Kreftenheye). Bewoning vindt in het Laat-Paleolithicum en Me-

solithicum plaats op rivierduinen. Op de rivierterrassen wordt in het Laat-Mesolithicum komafzettingen 

(Formatie van Echteld) afgezet, waarop in het Laat-Neolithicum – Middeleeuwen een veenpakket wordt 

gevormd (Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop). In de Romeinse tijd – Middeleeuwen 

wordt tijdens overstromingen komafzettingen van de Formatie van Echteld op het veenpakket afgezet. 

In de Late Middeleeuwen is door ontginning de veengroei tot stilstand gekomen en rond 1150 wordt de 

Hollandse IJssel bedijkt en ontstaat langs de IJssel, Krimpen aan den IJssel als dijkdorp.  

 

Op basis van de landschappelijke ontwikkeling kan worden gesteld dat het plangebied tot de ontginning 

van het veengebied niet geschikt is geweest voor bewoning. De verwachting voor archeologische res-

ten uit de periode Laat-Paleolithicum – Vroege Middeleeuwen is dan ook laag. Het veengebied wordt 

in de Late Middeleeuwen ontgonnen. De top van het veen heeft een lage verwachting voor sporen van 

landgebruik uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd, alleen ter plaatse van de historische Tiendweg 

geldt een middelhoge verwachting. Archeologische resten worden enkel verwacht wanneer de top van 

het veen is veraard. 

 

Archeologische periode Verwachting en complextype Te verwachten resten Relatieve diepte t.o.v. het maai-

veld 

Paleolithicum – Mesolithi-

cum 

Laag  - Top van het Laat-Pleniglaciaal-

terras 

Neolithicum  Laag - In de komafzettingen van de For-

matie van Echteld 

Bronstijd – Vroege Middel-

eeuwen 

Laag - Hollandveen 

Late Middeleeuwen – 

Nieuwe tijd 

Laag tot middelhoog; sporen van 

landgebruik 

Sloten/greppels, akkerlagen, weg-

resten 

In de veraarde top van het Hol-

landveen. 
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Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd, in de top van het Hollandveen worden 

verwacht in de vorm van akkerlagen, sloten en greppels en resten van de Tiendweg.   

 

Bodemverstoring 

In de Late Middeleeuwen is de top van het Hollandveen aangetast door ontginning. Eventueel aanwe-

zige resten van de historische Tiendweg zijn tijdens de bouw van de huidige bebouwing in het plange-

bied hoogstwaarschijnlijk aangetast, aangezien de huidige bebouwing ter plaatse van het noordoost 

deel van de Tiendweg staat. De rest van het plangebied is vermoedelijk bij de bouw van de sporthal de 

Populier in de 20e eeuw opgehoogd. Door het gewicht van dit ophoogpakket op het slappe veen in de 

ondergrond kunnen eventuele archeologische resten in de top van het veen zijn gedeformeerd.  
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3 CONCLUSIE EN ADVIES 

 

Doel van het bureauonderzoek is een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde archeo-

logische verwachting voor het plangebied is. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het gebied voor de 

ontginning in de Late Middeleeuwen niet geschikt is geweest voor bewoning. Na de ontginning is het 

gebied als akker- en later weidegebied gebruikt. Uit historische bronnen zijn geen aanwijzingen voor 

bewoning in het plangebied. De verwachting voor het grootste deel van het plangebied is dan ook laag. 

Wel heeft er een historische weg in het plangebied gelegen, de Tiendweg, maar voor zover bekend 

heeft hierlangs geen bebouwing gestaan. De verwachting voor sporen van de Tiendweg is middelhoog. 

Het is echter waarschijnlijk dat de restanten van de weg bij de aanleg van de Sporthal zijn vergraven.  

 

Econsultancy adviseert om bij de voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen de bestaande dubbelbe-

stemming ‘waarde -archeologie 4’ van het plangebied af te halen. Ten aanzien van de zone met dub-

belbestemming ‘waarde – archeologie 3a’, de locatie van de voormalige Tiendweg, adviseert Econsul-

tancy om deze dubbelbestemming te handhaven. Dit betekent dat hier, bij vergunningplichtige werk-

zaamheden, verder archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd om vast te stellen of er daad-

werkelijk archeologische resten aanwezig zijn. Omdat de verwachting is dat resten van de Tiendweg 

vergraven zijn adviseren wij om dit onderzoek niet conform de AMZ-cyclus uit te voeren (inventarise-

rend veldonderzoek), maar om de amateurarcheologen van Stichting Archeologie  in de gelegenheid 

te stellen eventuele bouwputten ter plaatse van de Tiendweg te inspecteren, zodat eventueel aanwe-

zige archeologische waarden wel gedocumenteerd kunnen worden. 

 

Bovenstaand advies is van Econsultancy. Er is, op grond van de gebruikte onderzoeksmethode, ge-

probeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven. Over de aan- of afwezigheid van archeologische 

sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig uitsluitsel worden gegeven. Aan dit advies kunnen 

geen rechten worden ontleend. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld 

door de bevoegde overheid (gemeente Krimpen aan den IJssel), die vervolgens het advies over neemt 

of niet.  

 

Als het plangebied nu of in de toekomst door de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt vrijgegeven 

voor bodemroerende werkzaamheden, dan blijft er, conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016, 

een meldingsplicht bestaan. Eventuele archeologische resten die bij werkzaamheden worden aange-

troffen moeten worden gemeld bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, c.q. de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Zuid-Holland of de gemeente Krimpen aan den IJssel. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied 
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Figuur 2. Het plangebied op de kadastrale kaart 
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Figuur 3. Het plangebied op een luchtfoto 
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Figuur 4. Het plangebied op de stroomgordelkaart 

 
 

1 



 

RAPPORT 16483.001 versie 1   

  

1 



 

RAPPORT 16483.001 versie 1   

Figuur 5. Het plangebied op de paleogeografische kaart 
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Figuur 6. Het plangebied op de geomorfologische kaart 
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Figuur 7. Maaiveldhoogte in het plangebied 

 

 

  

1 



 

RAPPORT 16483.001 versie 1   

Figuur 8. Het plangebied op de bodemkaart 
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Figuur 9. Het plangebied op historisch kaartmateriaal 
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Figuur 10.  Archeologische waarden en onderzoeken 
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Figuur 11.  Het plangebied op de geologische kaart 
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Figuur 12.  Het plangebied op de gemeentelijke verwachtingskaart 
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Figuur 13.  Archeologische beleidskaart 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998). 
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen. 
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). 
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Bijlage 2 Archeologische monumenten 
 

AMK 
nr. 

Locatie Datering Waarde en omschrijving 

6436 900 meter ten oosten van 
het plangebied 
Polder Schuwagt; C.G. 
Roosweg te Lekkerkerk 
Gemeente Nederlek 
Coördinaat: 104540/436485 

Middeleeuwen laat Complex: Huisterp 
Waarde: Terrein van hoge archeologische waarde 
Terrein met een huisterp uit de Late Middeleeuwen. De terp is zichtbaar als 
een lichte verhoging met een opvallend greppelpatroon. De duidelijk be-
grensde vondstconcentratie is beperkt tot de verhogingvan circa 20 bij 10 
meter. Het monument maakt onderdeel uit van een Laat Middeleeuws bewo-
ningslint. Actualisering Archeologische Monumentenkaart Zuid-Holland 
2004-2006. De AMK van Zuid-Holland, vervaardigd in 1994, is opgenomen 
in de (digitale) Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (CHS). De ge-
hele CHS, en daarmee ook de AMK, was aan herziening toe. Tussen 2004 
en 2006 is, op initiatiefvan en gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland, 
de AMK geheel herzien door middel van een bureauonderzoek. De project-
leiding was in handen van Hazenberg Archeologie Leiden. Tijdens het on-
derzoekwerden bestaande terreinen hergewaardeerd en nieuwe terreinen 
geselecteerd. Voor elk terrein is een advies gegeven voor wat betreft de 
waardering en/of begrenzing. Dit advies is telkens voorgelegd aan een se-
lectiecommissie, waarin vertegenwoordigers van de provincie, de Rijksdienst 
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), de Archeolo-
gische Werkgemeenschap voor Nederland, de Universiteit van Amsterdam 
en gemeentelijke archeologen zitting hadden. Status terrein voor de actuali-
sering: Hoge Archeologische Waarde. Beslissing commissie: dit terrein be-
houdt de status van terrein vanHoge Archeologische Waarde. Wijziging be-
grenzing ten opzichte van AMK 1994: Nee. Datum wijziging Archis: 15-05-
2007. CAA: - RAAP 23: 10 (p. 63). 
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Bijlage 3 Onderzoeksmeldingen 
 

Zaaknum-
mer (OM-
nummer) 

Locatie Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek Rapport 

4036881100  250c meter ten zuidwesten van 
het plangebied 
te Krimpen aan den IJssel 
Gemeente Krimpenerwaard 
Coördinaat: 103472/436085 

Type onderzoek: booronderzoek 
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 
Datum: 9-3-2017 00:00:00 
Resultaat:  
Er zijn geen archeologisch relevante lagen aangetroffen. 

 
Rapport 

4587552100  550c meter ten noordwesten 
van het plangebied 
te Krimpen aan den IJssel 
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Type onderzoek: booronderzoek 
Uitvoerder: Antea Group Archeologie 
Datum: 12-2-2018 00:00:00 
Resultaat:  
Het veldwerk is uitgevoerd 
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Bijlage 4 Vondstmeldingen 

 

Zaaknummer 
(Waarne-
mingsnr.) 

Locatie Omschrijving 

2041915100 
(100261) 

450 meter ten zuidwesten van het plangebied 
te Krimpen Aan De Lek 
Gemeente Krimpenerwaard 
Coördinaat: 103299/435937 

Late Middeleeuwen : 
aardewerk, kogelpotten, proto-steengoed, roodbakkend gegla-
zuurd aardewerk, Andenne aardewerk, Paffrath aardewerk 

2835724100 
(24906) 

350 meter ten noordwesten van het plangebied 
Polder Langeveld te Krimpen Aan Den Ijssel 
Gemeente Krimpen Aan Den Ijssel 
Coördinaat: 103425/436500 

Late Middeleeuwen : 
kogelpotten 

3056887100 
(57891) 

450 meter ten zuidwesten van het plangebied 
te Landscheiding-Oosteinde 
Gemeente Krimpenerwaard 
Coördinaat: 103322/435973 

Mesolithicum : 
houtskool 

3222758100 
(408592) 

450 meter ten oosten van het plangebied 
Voormalig Amk-Terrein M10466 / Cma38c-054: Pol-
der Schuwagt; De Veen te Lekkerkerk 
Gemeente Krimpenerwaard 
Coördinaat: 104097/436103 

Paleolithicum – Nieuwe tijd: 
donk 
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Hoofdstuk 1   Inleidende regels 

Artikel 1   Begrippen 

1.1   plan 
het bestemmingsplan 'Groeiplaneet' van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 

1.2   bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML‐bestand NL.IMRO.0542.BPLGGroeiplaneet-
on01 met de bijbehorende regels.  

1.3   aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4   aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5   ander bouwwerk 
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde. Een ander bouwwerk met dak wordt aangemerkt als een 
bijbehorend bouwwerk. 

1.6   antenne‐installatie 
installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een of 
meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie. 

1.7   bebouwing 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.8   bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 
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1.9   bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
 

1.10   bijbehorend bouwwerk 
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een 
dak. 
 

1.11   bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 
standplaats. 
 

1.12   bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 
 

1.13   bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 
 

1.14   bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
 

1.15   dak 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw.  
 

1.16   detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps‐ of bedrijfsactiviteit. 
 

1.17   gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 

1.18   peil 
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de 

weg, indien deze weg een dijk betreft: de hoogte van de kruin van de dijk; 
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van 
het terrein passende, ophogingen of verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan 
noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven. 
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1.19   prostitutie 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding. 
 

1.20   vloeroppervlakte 
de totale oppervlakte van hoofdgebouwen en aan‐ en bijgebouwen op de begane grond. 
 

1.21   voorgevel 
de (evenwijdig) aan een weg gelegen en naar de weg toe gekeerde gevel van een hoofdgebouw. 
 

1.22   voorgevelrooilijn 
een lijn die zoveel mogelijk aansluit op de ligging van de voorgevels van de bestaande hoofdgebouwen 
en een zo gelijkmatig beloop overeenkomstig de richting van de weg heeft. 
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Artikel 2   Wijze van meten 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1   afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 
daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2   bebouwingspercentage 
het deel van het aanduidingsvlak uitgedrukt in procenten dat gebouwd mag worden 

2.3   bouwhoogte van een antenne‐installatie 
a. ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne‐installatie: tussen het peil en het hoogste punt van de 

(schotel)antenne‐installatie; 
b. ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne‐installatie: tussen de voet van 

de (schotel)antenne‐installatie en het hoogste punt van de (schotel)antenne‐installatie. 

2.4   bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.5   breedte, lengte en diepte van een gebouw 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren. 

2.6   goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel. 

2.7   inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.8   oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2   Bestemmingsregels 

Artikel 3   Maatschappelijk 
 

3.1   Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. maatschappelijke voorzieningen, waaronder: sport‐ en spelactiviteiten, gezondheidszorg, 

kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzalen, sociale en welzijnsvoorzieningen, verenigingsleven en 
voorzieningen ten behoeve van levensbeschouwelijke en religieuze doeleinden als ook 
ondergeschikte detailhandel ten behoeve van deze voorzieningen; 

b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'plein' is een schoolplein toegestaan;  
c. speelvoorzieningen; 
d. sportzalen; 
e. bijbehorende verkeers‐, parkeer‐, water‐ en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen erven en 

terreinen. 

3.2   Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
3.2.1   Gebouwen 

a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van gebouwen niet 

meer bedragen dan is aangeduid. 
 
3.2.2   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze 
bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels: 
 
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een hoogte van: 

1. maximaal 2 meter voor terrein‐ en erfafscheidingen;  
2. maximaal 7 meter voor palen en masten; 
3. maximaal 3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.3   Nadere eisen 
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de situering van gebouwen indien dit noodzakelijk is in 
verband met: 
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 
b. de bebouwingskarakteristiek van de omgeving; 
c. behoud van parkeergelegenheid op eigen terrein; 
d. de aansluiting aan structurele groenelementen; 
e. ter waarborging van de verkeersveiligheid. 
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Artikel 4   Waarde ‐ Archeologie 3a 

4.1   Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde ‐ Archeologie 3a' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische 
waarden, daar waar mogelijk in de grond. 
 

4.2   Bouwregels 
a. In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport van een archeologisch deskundige 
(archeologisch vooronderzoek) aan het bevoegd gezag te overleggen waarin de archeologische 
waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het 
bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om een omgevingsvergunning voor 
bouwwerken (waaronder begrepen het slaan van damwanden) waarbij bodemingrepen dieper 
reiken dan 30 cm beneden maaiveld en die tevens een oppervlakte groter dan 1.000 m² hebben. 

c. Het bevoegd gezag kan in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een 
omgevingsvergunning de volgende regels verbinden: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, dan wel planaanpassingen, 

waardoor archeologische monumenten in de bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van archeologisch vervolgonderzoek; 
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 
 

4.3   Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 onder a t/m c, 
met dien verstande dat: 
1. aangetoond kan worden dat de betreffende gronden in het verleden zijn opgehoogd; 
2. de werken c.q. werkzaamheden niet dieper reiken dan het aantal cm dat de gronden zijn 

opgehoogd.  
 

4.4   Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
4.4.1   Verbod 

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de hierna onder 4.4.2 genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 30 cm beneden 
maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 1.000 m² beslaan. 
 
4.4.2   Werken c.q. werkzaamheden 

Het omgevingsvergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden: 
a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook); 
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het wijzigen van het maaiveld door ontginnen, bodemverlagen, afgraven; 
e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies en 

dergelijke; 
f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 
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4.4.3   Uitgezonderde werkzaamheden 

Het omgevingsvergunningvereiste geldt niet voor bedoelde activiteiten gericht op het normale 
onderhoud en beheer van de betreffende gronden en welke in uitvoering waren ten tijde van 
inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en evenmin voor bestaande weg‐ en leidingcunetten. 
 
4.4.4   Omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan het bevoegd gezag heeft 
overlegd van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat 
blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate 
is vastgesteld. 
 
4.4.5   Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning 

Aan een omgevingsvergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, dan wel planaanpassingen, waardoor 

archeologische monumenten in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 
 

4.5   Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Waarde ‐ Archeologie 3a' geheel of 
gedeeltelijk te laten vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek, dat voldoet aan de normen 
van de archeologische beroepsgroep, blijkt dat: 
a. ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 
b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en 

veiligstelling van archeologische waarden voorziet. 
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Artikel 5   Waterstaat ‐ Waterstaatkundige functie 

5.1   Bestemmingsomschrijving 
 
5.1.1   Algemeen 

De voor 'Waterstaat ‐ Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 
c. waterberging; 
d. waterhuishouding; 
e. waterlopen en waterpartijen; 
f. duikers; 
g. waterkering met laag risiconiveau; 
h. taluds, oevers en onderhoudsstroken; 
i. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden. 
 
5.1.2   Regels vanwege samenvallende bestemmingen 

Al hetgeen in deze regels omtrent de ondergeschikte bestemmingen binnen het gebied met de 
bestemming ‘Waterstaat ‐ Waterstaatkundige functie'  is toegestaan, is uitsluitend toelaatbaar nadat 
advies is ingewonnen bij de beheerder van de waterkering en/of waterloop en voorzover dit verenigbaar 
is met het belang van de waterkering en/of waterloop. 
 

5.2   Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
 
5.2.1   Werken en werkzaamheden 

Het is verboden op of in de in 5.1 bedoelde gronden, zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, 
de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren: 
 
a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen; 
b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, 

afgraven en ophogen van gronden; 
c. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen; 
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijzen indrijven van voorwerpen; 
e. diepploegen; 
f. het aanleggen van kabels en leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur; 
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande 

watergangen. 
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5.2.2   Uitzondering 

Het in 5.2.1  vervatte verbod geldt niet voor de werken of werkzaamheden: 
 
a. die het normale onderhoud en beheer van de waterkering en/of waterloop betreffen; 
b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt; 
c. die mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende vergunning. 
 
5.2.3   Voorwaarden 

De werken en werkzaamheden als bedoeld in 5.2.1   zijn slechts toelaatbaar, indien advies wordt 
ingewonnen bij de beheerder van de waterkering en/of waterloop en door die werken en 
werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen 
(onevenredige) afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de waterkering en/of waterloop. 
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Hoofdstuk 3   Algemene regels 

Artikel 6   Antidubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 7   Algemene bouwregels 

7.1   Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, 
aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), liften, funderingen, luifels, mits 

de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt; 
b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1 m 

bedraagt; 
c. gebouwgebonden installaties, mits de overschrijding ten hoogste 3 meter bedraagt.  

7.2   Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten 
a. Voor een bouwwerk, dat krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan 
worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande 
afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en oppervlaktematen afwijken van de maatvoeringbepalingen in de 
bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat: 
1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten 

hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 
2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten 

minste toelaatbaar worden aangehouden. 
b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde 

plaats plaatsvindt; 
c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in dit 

plan niet van toepassing. 
 

7.3   Hoogteaanduidingen 
7.3.1   Bouwhoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De maximaal toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ‐ tenzij in 
hoofdstuk 2 anders is geregeld ‐ ten hoogste bedragen: 
 
a.  van erf‐ en terreinafscheidingen tussen de voorgevel en/of het verlengde daarvan en 

de openbare weg  
  1 m; 

b.  van erf‐ en terreinafscheidingen elders    2 m; 
c.  van  vrijstaande  antenne‐  installaties  ten  behoeve  van  telecommunicatie,  niet  zijnde 

schotelantennes en zonder techniekkast   
15 m; 

d.  van  vrijstaande  antenne‐  installaties,  niet  zijnde  schotelantennes  ten  behoeve  van 
mobiele telecommunicatie   

  5 m; 

e.  van  antenne‐  installaties  die  op  bouwwerken  worden  geplaatst,  niet  zijnde 
schotelantennes 

  5 m; 

f.  van schotelantennes    3 m; 
g.  van lichtmasten  12 m; 
h.  van vlaggenmasten   7 m; 
i.  van geluidswerende voorzieningen    4 m; 
j.  van tuinmeubilair    2 m; 
k.  van overkappingen    3 m; 
l.  van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde    3 m. 
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7.4   Ondergronds bouwen 
7.4.1   Ondergrondse werken en werkzaamheden 

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden gelden, 
behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen. 
 
7.4.2   Ondergrondse bouwwerken 

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen 
afwijkingen, de volgende regels: 
a. ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak; 
b. ondergrondse bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn ook buiten het bouwvlak toegestaan; 
c. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane 

oppervlak aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m²; 
d. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 m onder peil;  
e. bij het berekenen van de blijkens de aanduidingen of deze regels geldende bebouwingspercentages, 

of van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de oppervlakte van 
ondergrondse gebouwen mede in aanmerking genomen. 

 
7.4.3   Afwijken van de bouwregels voor ondergrondse gebouwen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.4.2 sub a voor 
het bouwen van ondergrondse gebouwen buiten het bouwvlak onder de voorwaarde dat:  
a. de waterhuishouding niet wordt verstoord; 
b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden. 
 
7.4.4   Afwijken van de bouwregels voor ondergrondse bouwwerken 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.4.2 sub d voor 
het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 m 
onder peil onder de voorwaarde dat:  
a. de waterhuishouding niet wordt verstoord; 
b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden. 

7.5   Voldoende parkeergelegenheid 
7.5.1   Parkeren 

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, mag niet worden 
gebouwd wanneer voor dit bouwwerk op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in 
voldoende parkeergelegenheid is voorzien. 

b. Bij een omgevingsvergunning wordt beoordeeld of sprake is van voldoende parkeergelegenheid aan 
de hand van de normen die zijn neergelegd in CROW‐ publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’ 
(december 2018), met dien verstande dat indien gedurende de planperiode een nieuwe uitgave 
verschijnt, met deze nieuwe uitgave rekening wordt gehouden. Hierbij kunnen voorschriften 
worden opgenomen over het realiseren en in stand houden van parkeergelegenheid op eigen 
terrein. 

c. Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend een 
functiewijziging van bouwwerken of onbebouwde gronden in een functie met een grotere 
parkeerbehoefte, zonder dat in voldoende mate ruimte aanwezig is ten behoeve van het parkeren 
of stallen van auto's. Deze bepaling geldt niet: 
1. voor bestaand gebruik; 
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer‐ of stallingsruimte wordt voorzien. 
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d. Bij de toepassing van het bepaalde onder c wordt beoordeeld of sprake is van voldoende 
parkeergelegenheid aan de hand van de normen die zijn neergelegd in CROW‐ publicatie 381 
‘Toekomstbestendig parkeren’ (december 2018) , met dien verstande dat indien gedurende de 
planperiode een nieuwe uitgave verschijnt, met deze nieuwe uitgave rekening wordt gehouden, 
waarbij alleen gelet wordt op de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van de 
functiewijziging. Hierbij kunnen nadere eisen worden gesteld aan de situering en omvang van de 
parkeergelegenheid ten behoeve van het realiseren en in stand houden van parkeergelegenheid op 
eigen terrein. 

e. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde sub a en c en worden 
toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, indien de structuur 
van de omgeving daartoe aanleiding geeft en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
bereikbaarheid. 

 
7.5.2   Laad‐ en losruimte 

a. Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte 
aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het 
bouwen uitsluitend verleend indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij 
het bouwwerk wordt voorzien in die behoefte. Deze bepaling geldt niet: 
1. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functiewijziging wordt 

beschouwd als bestaand gebruik; 
2. voor zover op andere wijze in de nodige laad‐ of losruimte wordt voorzien. 

b. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde sub a en worden toegestaan 
dat in minder dan voldoende laad‐ en losgelegenheid wordt voorzien, indien de structuur van de 
omgeving daartoe aanleiding geeft en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
bereikbaarheid. 
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Artikel 8   Algemene gebruiksregels 
a. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden en/of water te gebruiken 

of te laten gebruiken: 
1. als opslagplaats voor bagger en grondspecie; 
2. als opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines 

of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afval, puin, grind of brandstoffen; 
3. als uitstalling‐, opslag‐, stand‐ of ligplaats voor kampeer‐ en verblijfsmiddelen; 
4. voor het (laten doen) uitoefenen van (straat)prostitutie. 

b. Onder strijdig gebruik wordt voorts verstaan gronden en bouwwerken te laten gebruiken als: 
1. seksinrichting, escortbedrijf of (het laten uitoefenen van) (raam)prostitutie; 
2. speelautomatenhallen; 
3. inrichtingen ten behoeve van het verstrekken van verdovende middelen vallende onder de 

Opiumwet; 
4. detailhandel in en opslag van consumentenvuurwerk. 
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Artikel 9   Algemene aanduidingsregels 

9.1   Geluidzone 
Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone ‐ industrie' behoren de gronden overeenkomstig artikel 53 
van de Wet geluidhinder tot de bestaande zone waarbuiten de geluidsbelasting de 50 dB(A) niet te 
boven mag gaan, genaamd 'Industrieterrein EZH/SEP1'. Binnen deze zone gelden voor woningen, andere 
geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen overeenkomstig artikel 53 lid 2 van de Wet 
geluidhinder de op 1 januari 2007 geldende ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen, dan wel de 
naderhand krachtens artikel 55 of 56 van de Wet geluidhinder vastgestelde waarden. 
  



    81  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte     054200.20210912 
  

Artikel 10   Algemene afwijkingsregels 
Het bevoegd gezag kan ‐  tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is ‐ bij een 
omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor: 
a. het oprichten van bouwwerken ten algemene nut, zoals transformatorhuisjes, schakelhuisjes, 

bemalingsinrichtingen, gasdrukregel‐ en meetstations, telefooncellen, wachthuisjes voor 
verkeersdiensten, schuilgelegenheden en schaftlokalen, mits de inhoud van elk van deze 
gebouwtjes niet meer zal bedragen dan 50 m³ en de hoogte ervan niet meer zal bedragen van 
3,5 m; 

b. het overschrijden van de regels inzake goothoogte, bouwhoogte, aanduidingen en oppervlakte van 
gebouwen met niet meer dan 20%;  

c. het overschrijden van de regels inzake de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
met niet meer dan 20%; 

d. beneden peil gelegen kelders alsmede erkers, balkons, galerijen, luifels, buitentrappen en 
soortgelijke onderdelen, waarbij de grenzen van het bouwvlak met niet meer dan 2 meter mogen 
worden overschreden; 

e. het overschrijden van de in de planregels genoemde maximum bouwhoogte ten behoeve van lift‐ 
en trappenhuizen, centrale verwarmings‐ en ventilatie‐installaties, antennes, lichtkappen, 
schoorstenen, torens en dergelijke onderdelen van gebouwen, mits de feitelijke bouwhoogte met 
niet meer dan 5 meter wordt overschreden; 

f. overschrijdingen van de bouw‐ en bestemmingsgrenzen met ten hoogste 2 meter, door 
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals erkers, balkons, bordessen, luifels, galerijen, trappen, 
overhangende verdiepingen, pergola's, lifthuizen en dergelijke; 

g. het in geringe mate, doch met niet meer dan 5 meter afwijken van een bestemmingsgrens of van 
het profiel van een weg, voor zover dit noodzakelijk is om het plan aan de bij uitmeting blijkende 
werkelijke toestand van het terrein aan te passen. 

 
Een omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken. 
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Artikel 11   Algemene wijzigingsregels 

11.1   Overschrijding bestemmingsgrenzen 
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve 
van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere 
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met 
de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en 
het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 
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Artikel 12   Overige regels 
Werking wettelijke regelingen 
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4   Overgangs‐ en slotregels 

 
Artikel 13   Overgangsrecht 

13.1   Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 
10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

13.2   Overgangsrecht gebruik 
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan 
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 14   Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Groeiplaneet'. 
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