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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding en doelstelling

Aanleiding voor onderhavig bestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling voor het realiseren
van woningbouw aan de zuidoostkant van Rijsoord. Het plan voor de nieuwe woningen past
niet binnen de kaders van het ter plaatste vigerende bestemmingsplan ‘Waalbos’. Met onder-
havig bestemmingsplan wordt voorzien in een regeling voor de realisatie van de woningen.

1.2 Situering en begrenzing plangebied

Het plangebied ligt aan de zuidoostkant van Rijsoord en wordt ten oosten begrensd door de
Rijkstraatweg. Ten noorden bevindt zich woonbebouwing. Ten westen ligt eerst een agrarisch
perceel binnen het plangebied. Daarnaast ligt het natuurgebied Waalbos. Het water aan de
zuidkant en deels aan de westkant van het plangebied maken onderdeel uit van het plange-
bied. In afbeelding 1 is in het geel de begrenzing van het plangebied aangegeven.

Afbeelding 1: Plangebied

1.3 Huidige situatie

Het plangebied is aan de noord- en zuidkant in gebruik geweest door het voormalig bedrijf De
Jong Tours. In de huidige situatie worden de bestaande opstallen en terreinen nog bedrijfsma-
tig gebruikt. Te midden van beide terreinen bevindt zich een boomgaard met een tuinderswo-
ning. Samen met de agrarische gronden aan de westkant wordt het plangebied integraal
herontwikkeld naar een woningbouwgebied.

1.4 Planologische situatie

In de huidige situatie is voor het plangebied het bestemmingsplan ‘Waalbos’ van kracht. Dit
plan is door de gemeenteraad van Ridderkerk vastgesteld op 26 juni 2008. Voor het plange-
bied is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van
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de bestemming in onder andere ‘Woondoeleinden’. Op basis van de wijzigingsbevoegdheid
mag het totale aantal woningen maximaal 30 bedragen.

Doordat het plan afwijkt van de bepalingen van het bestemmingsplan en de wijzigingsbe-
voegdheid is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

2. PLANBESCHRIJVING

De gewenste ontwikkeling bestaat uit het realiseren van hoogwaardige woningbouw. In het
plan worden de volgende woningen beoogd:

· 10 nieuwe vrijstaande woningen en behouden bestaande tuinderswoning
· 34 twee onder een kap woningen
· 8 patiowoningen
· 14 rijwoningen

Het stedenbouwkundig plan is zorgvuldig ingebed in de omgeving. De directe context bestaat
uit de Rijksstraatweg aan de oostzijde, de bestaande bebouwing van Rijsoord aan de noord-
zijde, een agrarisch kavel aan de zuidzijde en recreatiegebied ‘Het Waalbos’ aan de westzijde.
De inspiratie voor zowel stedenbouw, architectuur als inrichting van de openbare ruimte is het
traditionele boerenerf. Dit thema wordt op een hedendaagse wijze uitgewerkt. Doelstelling
daarbij is om de woningen zoveel mogelijk in het groen te leggen en de hoeveelheid verhar-
ding te beperken.

Aan de Rijksstraatweg blijft de bestaande tuinderswoning behouden. De nieuwe woningen
aan de Rijksstraatweg passen door hun kleine korrel en gevarieerde architectuur uitstekend in
het straatbeeld. Midden door het plangebied loopt de centrale ontsluiting, voor zowel auto’s,
fietsers als voetgangers. Auto’s worden zoveel mogelijk op het erf geparkeerd. De woningen
die geen tuin aan het water hebben, parkeren in principe aan de achterzijde van de woning.
Op deze manier wordt voorkomen dat de openbare ruimte wordt gedomineerd door auto’s.
Centraal in het plangebied zijn 8 woningen beoogd die direct aan de openbare ruimte liggen.

Aan de westzijde van het plangebied worden twee eilanden gerealiseerd. Deze refereren aan
het iets verderop gelegen eiland in het Waalbos. Op beide eilanden worden vrije kavels uitge-
geven. Onder het zuidelijk eiland loopt een gasleiding. De zone rond de gasleiding die onder
het regime van de Gasunie valt, wordt in de planregels, en visueel beschermd.

De groeninrichting refereert aan het traditionele boerenerf, met een siertuin aan de straatkant,
een boomgaard, een solitaire boom en een wilgenlaan. De architectuur bestaat uit woningen
met kappen met een natuurlijk kleurenpalet. In afbeelding 2 is de beoogde invulling van het
plangebied weergegeven.

In het beeldkwaliteitsplan (zie bijlage 1) zijn de richtlijnen voor architectuur en inrichting van de
openbare ruimte vastgelegd.
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Afbeelding 2: Plankaart
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3. BELEIDSKADER

3.1 Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur (hierna: SVIR) vastgesteld. De SVIR
geeft de ambitie aan voor Nederland in 2040. Die ambitie is vertaald in doelen voor de mid-
dellange termijn tot 2028. Uitgangspunt van de SVIR is: decentraal wat kan, centraal wat moet.
De samenhang tussen nationale en decentrale opgaven en de aanpak hierbij zijn per MIRT-
regio samengevat. De gemeente Ridderkerk valt onder de MIRT-regio Zuidvleugel. Opgave
van nationaal belang in dit gebied is onder andere de versterking van de corridor Rotterdam-
Antwerpen in aanvulling op een analyse van de ruimtelijk-economische problematiek;

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, december 2011) worden nationale
ruimtelijke belangen juridisch geborgd. Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient reke-
ning gehouden te worden met de regels van het Barro zodat de nationale belangen doorwer-
ken in de beleidsruimte van andere overheden.

Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 Bro)

De Ladder duurzame verstedelijking werd geïntroduceerd in de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) en trad per 1 oktober 2012 in werking als motiveringsvereiste in het Besluit ruimte-
lijke ordening (Bro). Het instrument is van toepassing op de functies wonen, bedrijventerreinen,
kantoren, detailhandel en overige stedelijke voorzieningen.

Sinds de inwerkingtreding is er veel onduidelijkheid over een aantal begrippen in het besluit en
is er diverse jurisprudentie ontstaan. Om die reden is op 21 april 2017 het besluit genomen tot
wijziging van het Bro in verband met de aanpassing van de Ladder voor duurzame verstede-
lijking. De gewijzigde ladder duurzame verstedelijking is in werking getreden op 1 juli 2017.

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is opgenomen dat gemeenten en provincies verplicht
zijn om in de toelichting van een ruimtelijk besluit de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' op
te nemen, wanneer een zodanig ruimtelijk besluit een nieuwe stedelijke ontwikkeling (zie
art. 1.1.1 Bro) mogelijk maakt. De Ladder is opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2, 3 en 4 van de Bro.
In het kader van dit bestemmingsplan is artikel 3.1.6 lid 2 onderstaand opgenomen:

“3.1.6 lid 2
De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling moge-
lijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het
bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk ge-
bied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die be-
hoefte kan worden voorzien.”

Toetsing plan
Het plangebied is gelegen aan de zuidoostkant van Rijsoord en momenteel onder andere be-
stemd als ‘bedrijfsdoeleinden’. In de huidige situatie worden de bestaande opstallen en terrei-
nen nog bedrijfsmatig gebruikt. Te midden van beide terreinen bevindt zich een woning welke
omringd is door een boomgaard. Deze bestaande tuinderswoning blijft gehandhaafd, verder
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worden er 66 nieuwe woningen toegevoegd. Met het plan is  om die reden sprake van een
nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Behoefte
In de ‘Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020’ zijn de samenwerkings-
afspraken voor de subregio Zuidrand opgenomen. De subregio Zuidrand bestaat uit de ge-
meenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en diverse Deelgebieden van Rotterdam.
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken gezamenlijk onder de BAR-organisatie. Ge-
streefd wordt om de kwaliteit van het wonen in de subregio Zuidrand te verbeteren door een
betere woonmilieubalans. Voor de subregio is aangegeven dat woningen worden toege-
voegd waar een tekort is, en onttrokken waar een overschot is. Voor de BAR-gemeenten be-
tekent dit een beperkte toename van grondgebonden, suburbaan, landelijk en dorps wonen.
Voor de subregio Zuidrand is in de periode 2013 t/m 2019 een totale oplevering voorzien van
ongeveer 6.250 woningen, waarvan 160 eengezinswoningen en 204 meergezinswoningen in
de gemeente Ridderkerk. De Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland heb-
ben ingestemd met het woningbouwprogramma dat onder meer geldt voor de subregio Zuid-
rand. Aangegeven is dat het woningbouwprogramma volstaat als eerste trede van de Ladder
van Duurzame Verstedelijking.

Specifiek voor Rijsoord is in de woningbouwstrategie van Ridderkerk (vastgesteld op 27 janu-
ari 2011) opgenomen dat gestapelde bebouwing en grote uitbreidingslocaties het idyllische
en rustige karakter aantasten en een bedreiging vormen voor de dorpse identiteit. Aangege-
ven is dat waar langs de linten kansen ontstaan voor (her)ontwikkeling het belangrijk is om te
bouwen volgens de reeds bestaande verkavelingsstructuur. Het plangebied is gelegen langs
een ‘lint’. De Rijksstraatweg is in de woningbouwstrategie reeds aangewezen als locatie voor
ontwikkeling van een ‘nieuwe wijk’, zodanig dat het recht doet aan het dorpse karakter van
Rijsoord. Met de beoogde ruimte opzet van uitsluitend grondgebonden woningen sluit het plan
aan op de woonbebouwing ten noorden van het plangebied en versterkt hiermee de dorpse
identiteit. In de ‘Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020’ is aangege-
ven dat voor de BAR-gemeenten behoefte is aan de beoogde woningen.

Bestaand stedelijk gebied
In de huidige situatie is er in het plangebied sprake van een stedenbouwkundig samenstel van
bebouwing. Op 22 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Ridderkerk besloten om de
bebouwde komgrens te verschuiven, waardoor het plangebied binnen de bebouwde kom
komt te liggen. Door het slopen van de huidige bebouwing en de herontwikkeling van het
plangebied is er sprake van optimaal ruimtegebruik. Gezien voorgenoemde redenen is de
conclusie dat ter plaatse sprake is van een bestaand stedelijk gebied. Verdere behandeling
van de ladder is om die reden niet aan de orde.

Conclusie

Er is bij het plan geen sprake van de in de SVIR opgenomen rijksbelangen, het plan kan daar-
door verder decentraal worden afgehandeld. Vanuit het Barro is de ladder voor duurzame
verstedelijking van belang. Doordat er sprake is van een ontwikkeling binnen bestaand stede-
lijk gebied en het beoogde plan past binnen het door de provincie goedgekeurde woning-
bouwprogramma voor de subregio Zuidrand, wordt voldaan aan de vereisten van de ladder.
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3.2 Provinciaal beleid

Visie Ruimte en Mobiliteit

De provincie Zuid-Holland heeft haar beleid beschreven in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM),
vastgesteld op 9 juli 2014. De VRM bestaat uit verschillende documenten waaronder de Ver-
ordening ruimte, het Programma ruimte en het Programma mobiliteit. Hoofddoel van de VRM
is het scheppen van voorwaarden voor een economisch krachtige regio. Dat betekent: ruimte
bieden om te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en zorgen voor een aantrekkelijke
leefomgeving. Op 29 juni 2018 is de Wijziging 2018 van de VRM in werking getreden. Het on-
derhavig plan is getoetst aan deze VRM en verordening ruimte.

In de VRM wordt uitgegaan van vier rode draden:
· Beter benutten en opwaarderen van water is;
· Vergroten van de agglomeratiekracht;
· Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;
· Bevorderen van transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving.

De provincie wil de bebouwde ruimte beter benutten. Onder “bebouwde ruimte” wordt het
stelsel verstaan van de stedelijke agglomeratie, het systeem van kernen en linten en het logis-
tiek-industrieel systeem. Het plangebied is op basis van de VRM gelegen in het gebied voor
'beter benutten bebouwde ruimte', zie onderstaande afbeelding.

Afbeelding 3: Plangebied en kaart VRM ‘Beter benutten bebouwde ruimte’

Verordening ruimte

De provincie wil op verschillende manieren bijdragen aan het beter benutten van bebouwde
ruimte. Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening hanteren gemeenten de “ladder voor
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duurzame verstedelijking” om de keuze voor en situering van nieuwe woon- en werklocaties te
verantwoorden.

Naar aanleiding van de gewijzigde Rijksladder d.d. 1 juli 2017, heeft de provincie in haar VRM
aangegeven dat de provinciale ladder wordt losgelaten. Er wordt wel een verwijzing naar de
Rijksladder opgenomen in de Verordening ruimte om het provinciaal belang bij toepassing van
de ladder voor duurzame verstedelijking te benadrukken. In het ontwerp van de Verordening
ruimte zal worden bepaald dat ‘bestaand stads- en dorpsgebied hetzelfde is als ‘bestaand
stedelijk gebied’. Hiermee is beoogd eenheid te verkrijgen in de verschillende terminologie.
Voor de toetsing aan de ladder wordt verwezen naar het Rijksbeleid.

In de huidige situatie is er in het plangebied deels sprake van een stedenbouwkundig samen-
stel van bebouwing, bestaande uit bedrijfsbebouwing en woonbebouwing. Door het slopen
van de huidige bebouwing en de herontwikkeling van het plangebied is er sprake van opti-
maal ruimtegebruik. Het plangebied ligt deels (1 ha) binnen het BSD en deels buiten het BSD
(3,5 ha), zie afbeelding 4.

Afbeelding 4: Bestaand Stads en Dorpsgebied (BSD) en ligging plangebied (bron: Staat van Zuid-Holland)

De provincie heeft op de kaart ‘Woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en andere stedelijke
ontwikkelingen’ woningbouwlocaties weergegeven die gelegen zijn buiten het bestaand
stads-  en  dorpsgebied  en  meer  dan  3  hectare  groot  zijn.  Met  de  wijziging  van  de  VRM  en
verordening ruimte is de woningbouwlocatie door de provincie toegevoegd op de kaart, zie
afbeelding 5.

Plangebied
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Afbeelding 5: Woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en andere stedelijke ontwikkelingen

De regels van de verordening zijn bindend. Voor onderhavig plan zijn de regels voor ruimtelijke
kwaliteit (paragraaf 2.2) relevant:

Lid 1 Ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de volgende
voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit:

a) de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, voorziet geen
wijziging op structuurniveau, past bij de aard en schaal van het gebied en voldoet aan
de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen);

b) als de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, maar wijzi-
ging op structuurniveau voorziet (aanpassen), wordt deze uitsluitend toegestaan mits
de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door:

i. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend
met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en

ii. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het
derde lid;

c) als de ruimtelijke ontwikkeling niet past bij de bestaande gebiedsidentiteit (transforme-
ren), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ont-
wikkeling is gewaarborgd door:

i. een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het ge-
hele gebied ook aandacht is besteed aan de fysieke en visuele overgang naar

Plangebied
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de omgeving en de fasering in ruimte en tijd, alsmede rekening is gehouden
met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en

ii. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het
derde lid.

Lid 2 Uitzonderingen vanwege beschermingscategorieën
Het projectgebied is aangemerkt als categorie 2 (groene buffers). Hier gelden aanvullende
maatregelen voor ruimtelijke kwaliteit.

Lid 3 Aanvullende ruimtelijke maatregelen
a. De aanvullende ruimtelijke maatregelen kunnen bestaan uit (een combinatie van):

I. duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en sier-
teelt;

II. wegnemen van verharding;
III. toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen;
IV. andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert.

b. De onder a genoemde maatregelen worden in beginsel getroffen binnen hetzelfde
plangebied als de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, tenzij kan worden gemoti-
veerd dat dat niet mogelijk is. In dat geval kunnen ook ruimtelijke maatregelen elders
in de motivering inzake ruimtelijke kwaliteit worden betrokken.

c. In afwijking van sub b kan het bevoegd gezag in plaats van het treffen van ruimtelijke
maatregelen een (gedeeltelijke) financiële compensatie verlangen door middel van
een storting in een kwaliteitsfonds, dat is ingesteld op basis van de door Provinciale
Staten vastgestelde regeling voor kwaliteitsfondsen, mits de daadwerkelijke uitvoering
van de compenserende ruimtelijke kwaliteitsmaatregelen afdoende is verzekerd.

Lid 4 Beeldkwaliteitsparagraaf
Een bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt als bedoeld in
het eerste lid bevat een beeldkwaliteitsparagraaf, waarin het effect van deze ontwikkeling op
de bestaande kenmerken en waarden wordt beschreven en waaruit blijkt dat de ruimtelijke
kwaliteit ten minste gelijk blijft, voor zover het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling:

a. waarbij de richtpunten van de kwaliteitskaart in het geding zijn, of
b. die is gelegen op gronden binnen een beschermingscategorie als bedoeld in het

tweede lid, onder a en b.

Toetsing ruimtelijke kwaliteit
De provincie maakt onderscheidt in drie soorten ruimtelijke ontwikkelingen, te weten; inpassing,
aanpassing of transformatie. Voor onderhavig plan geldt dat er sprake is van aanpassing, con-
form de verordening ruimte wordt hieronder verstaan:

“Aanpassing. Dit betreft een ontwikkeling die aansluit bij de huidige identiteit van een gebied,
maar op structuurniveau wijzigingen of aanvullingen voorziet. Een voorbeeld is de aanleg of
verbreding van een provinciale weg, een beperkt aantal nieuwe woningen in het buitenge-
bied of een nieuw landgoed. Bewoners en gebruikers uit de bestaande omgeving merken
duidelijk invloed van de nieuwe ontwikkeling. Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren wordt
ondermeer nieuw oppervlaktewater gerealiseerd hiermee wordt de samenhang met het be-
staande water versterkt en draagt het bij als dragende ecologische structuur van Zuid-Holland.
Verder wordt er aan de zuidrand van het plangebied een houtsingel met pad aangelegd,
openbaar toegankelijk. De uitgangspunten met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit zijn op-
genomen in het beeldkwaliteitsplan behorende bij dit bestemmingsplan.
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Gebiedsprofiel IJsselmonde
De provincie Zuid-Holland heeft 16 gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit opgesteld. Door de
provincie is aangegeven dat een gebiedsprofiel kenmerkende ruimtelijke elementen beschrijft
en visualiseert die van bovenregionaal belang zijn. Voorbeelden van kenmerkende ruimtelijke
elementen zijn: de verkavelings- en waterstructuur, linten, laanbeplantingen, herkenbare dij-
ken en openheid. Een gebiedsprofiel is een regionale uitwerking van de provinciale kwaliteits-
kaart uit de visie Ruimte en Mobiliteit.

Het plangebied ligt binnen het gebiedsprofiel ‘IJsselmonde’. Relevante kaarten op basis van
dit gebiedsprofiel voor het plangebied zijn onder andere; ‘kwaliteit in dorpsgebied’, ‘kwaliteit
van de stads- en dorpsrand’ en ‘weg door stad en land’.

Afbeelding 6: Kaart ‘kwaliteit in dorpsgebied’

Het plangebied is gelegen binnen ‘kwaliteit in dorpsgebied’ waarvoor de ambities bestaan uit
het behoud en de versterking van de structuur van het dorp Rijsoord. Bij de inpassing van (ver-
vangende) nieuwbouw dient rekening gehouden te worden met de huidige korrel, de nok-
richting, het profiel en variatie in bebouwing. Verder dienen ontwikkelingen zoveel mogelijk
gerealiseerd te worden binnen bestaand en bebouwd gebied. Waar mogelijk wordt de relatie
met het omliggende landschap opgezocht door nieuwe zichtrelaties en routes.

De beoogde ontwikkeling vindt conform de VRM plaats binnen de bebouwde ruimte en
draagt bij aan versterking van de structuur van het dorp Rijsoord. Door de variatie in bebou-
wing en het realiseren van een nieuwe route richting het Waalbos draagt de ontwikkeling bij
aan het verwezenlijken van de gestelde ambities.

Ambities op basis van de kaart ‘kwaliteit van de stads- en dorpsrand’ zijn; inzetten op het con-
trast tussen de beslotenheid van het dorp en de openheid van het landschap, en het behou-
den van het groene en dorpse karakter voor de dorpsrand van Rijsoord. In de volgende af-

Plangebied
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beelding is zichtbaar dat het plangebied grenst aan de groenzone. Met de beoogde ontwik-
keling van het plan wordt dan ook ingezet op het realiseren en behouden van het groene en
dorpse karakter. Zo wordt onder meer beoogd een wilgenlaan aan te planten als verbinding
naar het Waalbos ten westen van het plangebied en worden siertuinen aangeplant bij de
entree van het gebied.

Afbeelding 7: Kaart ‘kwaliteit van de stads- en dorpsrand’

Afbeelding 8: Kaart ‘weg door stad en land’

Plangebied

Plangebied
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Op de kaart ‘weg door stad en land’ is zichtbaar dat de Rijkstraatweg ten oosten van het
plangebied is aangemerkt als Polderweg. Voor polderwegen is aangegeven dat ze onderdeel
uitmaken van het landschap en van belang wordt geacht dat ze de structuur van het land-
schap blijven volgen. Met de ontwikkeling van het plangebied, blijft de structuur van de pol-
derweg (Rijksstraatweg) gewaarborgd.

In de verordening geeft de provincie aan dat het watersysteem, bestaande uit zowel het op-
pervlakte- als het grondwater, medebepalend is voor de ruimtelijke kwaliteit en een structuur-
drager vormt van de Zuid-Hollandse identiteit. In het plan wordt optimaal rekening gehouden
met de invloed van het plan op het watersysteem. Door het realiseren van nieuw oppervlak-
tewater in het plan wordt de samenhang met het bestaande water versterkt en draagt het bij
als dragende ecologische structuur van Zuid-Holland. Ten tijde van het opstellen van dit be-
stemmingsplan heeft er een wijziging van de verordening ruimte ter inzage gelegen, deze wij-
ziging heeft slechts betrekking op artikel 2.4.2. m.b.t. regionale keringen. Deze wijziging heeft
geen effect op onderhavige plan.

Conclusie

Het plangebied is conform het provinciaal beleid aangemerkt als bebouwde ruimte, en voor-
ziet in een actuele behoefte die regionaal is afgestemd. De locatie ligt deels binnen het BSD
en deels buiten het BSD en is opgenomen op de kaart  Woningbouwlocaties, bedrijventerrei-
nen en andere stedelijke ontwikkelingen.
Door het realiseren van nieuw oppervlaktewater in het plan wordt de samenhang met het
bestaande water versterkt en draagt het bij als dragende ecologische structuur van Zuid-Hol-
land. Met de beoogde ontwikkeling binnen het plangebied is aansluiting gezocht met de am-
bities die voortkomen uit het gebiedsprofiel ‘IJsselmonde’. De ruimtelijke ontwikkeling draagt
bij aan de ruimtelijke kwaliteit, in de bijlage van deze toelichting is het beeldkwaliteitsplan van
onderhavig plan opgenomen. Het provinciaal beleid vormt geen belemmering voor de be-
oogde ontwikkeling.

3.3 Gemeentelijk beleid

Omgevingsvisie Ridderkerk 2035

De gemeente Ridderkerk beoogt met de ‘Omgevingsvisie Ridderkerk 2035’ (vastgesteld op 14
september 2017) te anticiperen op het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet. De
omgevingsvisie geeft aan welke ambities en doelen de gemeente op lange termijn nastreeft
en op welk wijze de gemeente deze doelen en ambities wil bereiken.

In het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie is een kaart opgenomen waarin lopende
projecten zijn weergeven. Het plangebied is aangegeven met nummer 17.
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Afbeelding 10: Uitsnede projectenoverzicht Ridderkerk

De ontwikkeling binnen het plangebied versterkt het huidige groene karakter in de omgeving
van het plangebied en is meer passend in de omgeving dan de huidige bedrijfslocaties. De
opzet en indeling zijn geïnspireerd door het traditionele boerenerf. De beplanting en inrichting
zijn hiervan afgeleid. De aanwezige structuren worden verder versterkt met het realiseren van
nieuwe waterstructuren.

Woningbouwstrategie

Voor Rijsoord is in de woningbouwstrategie van Ridderkerk (vastgesteld op 27 januari 2011)
aangegeven dat gestapelde bebouwing en grote uitbreidingslocaties het idyllische en rustige
karakter aantasten een bedreiging vormen voor de dorpse identiteit. Vermeld is dat waar
langs de linten kansen ontstaan voor (her)ontwikkeling, het belangrijk is om te bouwen volgens
de reeds bestaande verkavelingsstructuur. Het plangebied is reeds aangewezen als locatie
voor de ontwikkeling van een ‘nieuwe wijk’, zodanig dat het recht doet aan het dorpse ka-
rakter van Rijsoord.

Conclusie

Het plangebied is reeds aangewezen als locatie voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk.
Het plan versterkt het huidige groene karakter in de omgeving van het plangebied en is meer
passend in de omgeving dan de huidige bedrijfslocaties. Het gemeentelijk beleid vormt geen
belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

Plangebied
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4. SECTORALE ASPECTEN

4.1 Bedrijven en milieuhinder

Bij het realiseren van woningen dient rekening gehouden te worden met (mogelijke) milieuas-
pecten van bedrijven in de nabijheid. Voor het waarborgen of realiseren van een goed woon-
en leefklimaat wordt milieuzonering gehanteerd. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe be-
drijven (milieubelastend) een passende locatie in nabijheid van woningen (milieugevoelig) krij-
gen en dat deze op een verantwoorde manier van elkaar gescheiden worden.

Bij nieuwe ontwikkelingen dienen twee doelen:
· Het voorkomen van of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor woningen.
· Het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam

binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Een hulpmiddel voor milieuzonering is de VNG-handreiking “Bedrijven en milieuzonering” waar-
van de laatste versie stamt uit 2009. Deze handreiking gaat uit van de hinderaspecten geur,
stof, geluid en veiligheid.

Bij het bepalen van richtafstanden is het omgevingstype van belang. Er zijn voor milieuzonering
drie omgevingstypen: ‘rustige woonwijk’, ‘rustig buitengebied’ en ‘gemengd gebied’. Een ‘rus-
tige woonwijk’ is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Naast de wijkgebonden
voorzieningen komen vrijwel geen andere functies voor en er is weinig verstoring door verkeer.
Omgevingstype ‘rustig buitengebied’ betreft een gebied waar eveneens weinig verstoringen
zijn. Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ is er sprake van functiemenging en/of ligging
nabij drukke wegen. De richtafstanden mogen bij ‘gemengd gebied’ met één stap verlaagd
worden.

Onderzoek

Ten zuiden- en zuidwesten van het plangebied bevinden zich agrarische bestemmingen waar
glastuinbouw is toegestaan. De maximale richtafstand op basis van de VNG-handreiking “Be-
drijven en milieuzonering” bedraagt voor deze functie 30 meter. Beide bestemmingen liggen
op meer dan 100 meter afstand en vormen geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.
In de overige windstreken bestaat het grondgebruik overwegend uit woonbestemmingen en
agrarisch gebied. Om die reden is op basis van de VNG-handreiking geen sprake van milieu-
hinder naar het plangebied. Met de ontwikkeling wordt geen milieubelastende bestemmingen
voorzien. In het plangebied kan een goed woon- en leefklimaat worden gerealiseerd.

Conclusie

Het aspect bedrijven en milieuhinder vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling
binnen het plangebied.
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4.2 Geluid

Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgelegd in welke mate het geluid veroorzaakt door gezo-
neerde wegen, spoorwegen en/of gezoneerde industrieterreinen geluidgevoelige bestemmin-
gen (woningen, ziekenhuizen, scholen e.d.) mag belasten.

Op basis van de wet zijn voor de geluidgevoelige bestemmingen voorkeursgrenswaarden op-
genomen waaraan in principe voldaan moet worden:

· wegverkeer 48 dB
· spoorwegverkeer 55 dB
· industrielawaai van gezoneerde industrieterreinen 50 dB(A)

Wegverkeerslawaai
Voor onderhavig bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd dat als bijlage 2
en 2a onderdeel uitmaakt van deze toelichting. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting
op de gevels van de geplande nieuwbouw hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB in de
1e lijns en 2e lijns bebouwing en ook bij enkele woningen in de 3e en 4e lijns bebouwing. De
maximale ontheffingswaarde van zowel de Rijksweg (53 dB) als van de Rijksstraatweg (58 dB)
wordt niet overschreden. De gecumuleerde geluidbelasting is maximaal 63 dB, dus wordt de
plandrempel die in het Actieplan Ridderkerk 2015-2018 is gesteld voor alle geluidbronnen niet
overschreden. Er is uitgegaan van een maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor de Rijk-
straatweg doordat deze weg een maximale snelheid van 50 km/u heeft en binnen de be-
bouwde kom zal komen te liggen. Vanwege het wegverkeer van de Rijksweg A16 moet een
hogere waarde worden aangevraagd voor 45 woningen en vanwege het wegverkeer van de
Rijksstraatweg voor 12 woningen.

Industrielawaai
Het plangebied is gelegen binnen de geluidszone van het rangeerterrein Kijfhoek, zie afbeel-
ding 11. De woningen die door middel van dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt zijn
geluidsgevoelige objecten en worden gerealiseerd op circa 1050 meter van het rangeerter-
rein.
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Afbeelding 11: Ligging plangebied in geluidzone rangeerterrein Kijfhoek

Voor het rangeerterrein heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een vergunning afge-
ven, d.d. 29 augustus 2012, kenmerk 2012019380/ WB. De door de inrichting veroorzaakte ge-
luidbelasting is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van M+P Raadgevende Ingenieurs
(M+P.RAIL.08.14, d.d. 8 oktober 2010).

Het plangebied ligt binnen de geluidzone van Kijfhoek, maar ligt buiten de 50 dB(A) contour.
Omdat het plangebied buiten de 50 dB(A) ligt vormt het aspect industrielawaai geen belem-
mering voor de beoogde ontwikkeling.

Conclusie:

Het aspect geluid vormt met inachtneming van de hogere waarden vanwege het wegverkeer
geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

4.3 Externe veiligheid

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes.

Plangebied
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Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die
een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat daarbij onder meer om:
bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen vallen (Brzo);

· LPG/LNG-tankstations;
· opslagplaatsen (PGS);
· ammoniakkoel-/vriesinstallaties;
· spoorwegemplacementen.

In het Bevi is opgenomen dat binnen de PR 10-6 contour geen kwetsbare objecten zijn toege-
staan, voor beperkt kwetsbare objecten is dit een richtwaarde. Wanneer een ruimtelijk besluit
wordt genomen binnen het invloedsgebied van de risicobron dan dient het groepsrisico ver-
antwoord te worden.

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) regelt de omgang met externe veiligheid
rond buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (zoals gas en brandbare vloeistof-
fen). De normen die door het Bevb worden gehanteerd zijn gelijkgesteld met het Besluit ex-
terne veiligheid inrichtingen (Bevi), zodat eisen voor het plaatsgebonden risico (PR) en regels
voor het groepsrisico (GR) gelijk zijn.

Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)

Het beleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, binnenvaart en spoorweg is opgeno-
men in het Bevt. Voor de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen (snelwegen), hoofdwaterwegen (bin-
nenwateren) en hoofdspoorwegen (enkele uitzonderingen daargelaten) geldt het Basisnet.
Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over weg, binnenwater en spoor gegarandeerd.

Buiten 200 meter van de transportroute, of wanneer het groepsrisico lager is dan 0,1 keer de
oriëntatiewaarde, of de toename minder is dan 10%, kan volstaan worden met een beperkte
verantwoording. Een uitgebreide verantwoording is nodig wanneer sprake is van een toename
van het groepsrisico of overschrijding van de oriëntatiewaarde.

Onderzoek

Ten aanzien van het aspect externe veiligheid is een separaat onderzoek uitgevoerd welke als
bijlage 3 onderdeel uitmaakt van deze toelichting. Onderstaand is een samenvatting van het
onderzoek opgenomen.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
Ten zuiden van het plangebied ligt op een afstand van circa 1050 meter het rangeerempla-
cement Kijfhoek. Bij nieuwe ruimtelijke plannen dient rekening gehouden te worden met de
risico’s van de rangeeractiviteiten. In het Beheerplan Groepsrisico Kijfhoek is aangegeven dat
de gezamenlijke intentie is om het groepsrisico in de toekomst onder de oriëntatiewaarde te
houden.
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Plaatsgebonden- en groepsrisico
Het plangebied is niet gelegen in de effectafstand van het rangeeremplacement en de in de
omgeving gelegen LPG-tankstations. Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering
voor de beoogde ontwikkeling.

In het kader van de monitoring van het groepsrisico is in 2016 het groepsrisico opnieuw be-
paald en berekend op 0,87 x de oriëntatiewaarde1. In deze berekening is voor het plangebied
uitgegaan van het realiseren van 60 woningen. Het onderhavige plan is in aantal woningen
gewijzigd en bestaat inmiddels uit 66 woningen.
Echter doordat het effect van plannen binnen het invloedsgebied maar buiten de schil van
1000 meter marginaal is, en pas aan de orde is in het geval dat er een toename is van de
populatie van ten minste 500 personen per hectare, zal de oriëntatiewaarde niet worden over-
schreden. Een nieuwe berekening van het groepsrisico kan achterwege blijven. De gemeente
Ridderkerk dient een melding te doen aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid om de ge-
volgen voor de populatie in het invloedsgebied te monitoren.

Het aspect externe veiligheid als gevolg van activiteiten met gevaarlijke stoffen binnen inrich-
tingen is geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied. Om die reden is er van-
wege bedoelde risicobronnen geen verantwoording van het groepsrisico nodig.

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
Uit de Risicokaart Nederland (zie afbeelding 12) is gebleken dat zich binnen het plangebied
een aardgasleiding bevindt. In de volgende tabel zijn de kenmerken van deze leiding weer-
gegeven.

Afbeelding 12: Risicokaart en buisleiding

1 Monitoring groepsrisico Kijfhoek stand van zaken 1 januari 2016, OZHZ, d.d. 5 juli 2016.

Buisleiding A-555

Plangebied



SPA WNP ingenieurs 21720423

Pagina 22

Tabel 1: Overzicht aanwezige buisleidingen
Kenmerk Maximale werkdruk (bar) Uitwendige diameter (mm) Inventarisatie afstand (m)
A-555 66,20 1067 490

De buisleiding ligt aan de zuidwestkant binnen het plangebied. In het Besluit externe veiligheid
buisleidingen (Bevb) wordt aangegeven dat voor de desbetreffende leiding een zakelijk recht
zone geldt van 5 meter aan weerszijden van de leiding.

Aangezien het plangebied binnen de inventarisatieafstand is gelegen moet aan het groepsri-
sico getoetst worden.

Resultaten kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen
Plaatsgebonden risico
Uit de informatie die is opgenomen in bijlage 1 en 2 van de rapportage externe veiligheid blijkt
dat het plangebied niet binnen de 10-6 contour van de buisleiding is gelegen (deze contour is
niet aanwezig of ligt op de buisleiding zelf). Dit is tevens aangegeven in de ‘Visie externe vei-
ligheid’ d.d. november 2011 van de gemeente Ridderkerk. Dat betekent dat zowel in de hui-
dige als in de toekomstige situatie aan de norm voor het plaatsgebonden risico wordt voldaan.
De PR 10-6 risicocontour van de buisleiding staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet
in de weg.

Groepsrisico toekomstige situatie
Uit de resultaten van de berekening voor de toekomstige situatie blijkt dat de maximale over-
schrijdingsfactor voor dit tracé gelijk is aan 0.016 en correspondeert met die kilometer leiding
die gekarakteriseerd wordt door stationing 2410.00 en stationing 3410.00.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve (grafiek welke het groepsrisico
weergeeft) en de oriëntatiewaarde (richtwaarde). Daarmee is de overschrijdingsfactor een
maat, die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een
overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft.
Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1
wordt de oriëntatiewaarde overschreden.

Als gevolg van de ontwikkeling neemt het groepsrisico toe maar wordt de oriëntatiewaarde
niet overschreden. Ondanks dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt over-
schreden dient de toename van het groepsrisico verantwoord te worden. In bijlage 3 van deze
toelichting is de volledige rapportage van het onderzoek externe veiligheid opgenomen.

In bijlage 3 is eveneens de verantwoording van het groepsrisico opgenomen en is de ontwik-
keling getoetst aan het beleid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Op basis
van de uitgangspunten van de VRR blijkt dat er maatregelen gewenst zijn. Deze maatregelen
worden in het bestemmingsplan getroffen door de zakelijk recht zone van 5 meter specifiek te
bestemmen. Binnen deze zone van 5 meter aan weerszijde, is geen bebouwing toegestaan.
Verder is het niet toegestaan om ter plaatse te graven. Het bestemmingsplan sluit daarnaast
het realiseren van kwetsbare of beperkt kwetsbare object uit binnen de veiligheidszone van
de leiding (15 meter) en voorziet in een (nood)ontsluiting op het zuidelijk eiland waardoor
vluchten vanaf de leiding mogelijk is.

Verder wordt aan de zuidwestzijde van de 5 meter zone de grens met de kavels gevormd door
een lage haag. De realisatie en de instandhouding van de haag worden geborgd in de regels
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van het bestemmingsplan. Hierdoor is de ligging van de leiding en het gebied waar niet mag
worden gegraven en/of beplant, in de praktijk helder gemarkeerd.

Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)
In de omgeving van het plangebied worden over de weg en het spoor gevaarlijke stoffen
vervoerd. Het plangebied ligt op 200 meter afstand van beide modaliteiten en hiermee buiten
de plaatsgebonden risicocontour. Vanwege de ligging in het invloedsgebied dient wel inge-
gaan te worden op de zelfredzaamheid en de mogelijke vluchtroutes in het plangebied. Een
verantwoording van het groepsrisico is opgenomen in de onderzoeksrapportage, zie bijlage
van deze toelichting.

Conclusie

Met de beoogde ontwikkeling neemt het groepsrisico toe maar wordt de oriëntatiewaarde
niet overschreden. Voor de buisleiding wordt een beschermingszone van 5 meter aan weerzij-
den van de leiding bestemd. Daarnaast worden ruimtelijke maatregelen getroffen. De con-
clusie is dat het aspect externe veiligheid geen belemmering oplevert voor de beoogde ont-
wikkeling.

4.4 Verkeer en parkeren

Verkeersgeneratie

Het voornemen is om ter plaatse vrijstaande, twee-onder-een kap, patio en rijwoningen te re-
aliseren. Voor het bepalen van de verkeersgeneratie is uitgegaan van een worstcase scenario,
wat betekent dat is gerekend voor een gemiddelde woning. De ontsluiting van het plangebied
geschiedt voor het gemotoriseerd verkeer op de Rijksstraatweg. Daarnaast worden voor fiets-
en voetgangers ontsluitingen gerealiseerd aan de westzijde en de noordzijde van het plange-
bied.

Op basis van de rekentool ‘Verkeersgeneratie en parkeren’ van CROW is bepaald wat de
verkeersgeneratie van het plan is. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

· Hoofdgroep: Wonen
· Type: Gemiddelde woning (worstcase)
· Gemeente: Ridderkerk
· Ligging in gemeente: Rest bebouwde kom

Uit de CROW rekentool blijkt dat er op basis van een worstcase scenario met de realisatie van
66 woningen er een verkeersgeneratie ontstaat van 331 motorvoertuigen per gemiddelde
weekdag.  Gezien  de  ligging  van  het  plangebied  aan  de  rand  van  de  kern  Rijsoord  en  de
ontsluiting aan de doorgaande Rijkstraatweg, die is voorzien van vrijliggende fietspaden, wor-
den geen verkeersproblemen voorzien. Doordat het aantal verkeersbewegingen in vergelij-
king met het aantal verkeersbewegingen door de huidige c.q. voormalige bedrijfsactiviteiten
niet dusdanig toeneemt, is de verwachting dat de Rijkstraatweg bestand is tegen het aantal
verkeersbewegingen.
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Parkeren

Op basis van de parkeernorm dienen binnen het plangebied 136 parkeerplaatsen te worden
voorzien. In het plangebied wordt hierin voorzien.

Tabel 2: Parkeernormen

Type woningen Aantal Norm Totaal

Bestaande tuinderswoning 1 2,2 2,2

Vrijstaand 10 2,2 22

Twee-onder-een kap 34 2,1 71,4

Patiowoningen 8 1,8 14,4

Rijwoningen 14 1,8 25,2

Totaal (afgerond) 136

Een weergave van de parkeerbalans is opgenomen in bijlage 4.

Conclusie

Het aspect verkeer- en parkeren vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

4.5 Luchtkwaliteit

Regeling Niet In Betekenende Mate (NIBM)

Op 15 november 2007 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Niet In Betekenende
Mate (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) in werking getreden. Hierin
zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. Het begrip
'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10.

In de Regeling NIBM is  een lijst  met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor-  en wo-
ningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de luchtverontrei-
niging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect lucht-
kwaliteit uitgevoerd worden.

Binnen het plangebied worden 66 nieuwe woningen gerealiseerd. Met 66 nieuw te realiseren
woningen valt het bouwplan ruim binnen het criterium voor de categorie woningbouwlocaties
(de grens ligt op 1.500 woningen, bij één ontsluitingsweg). Met andere woorden, de realisatie
van de woningen draagt niet of nauwelijks bij aan de luchtverontreiniging en is in dat opzicht
niet in betekenende mate.

Stikstofdepositie

Voor de invloed van de stikstofdepositie op natura 2000-gebieden in de omgeving is een AE-
RIUS berekening uitgevoerd. Uit de berekening blijkt dat alle resultaten ter plaatse van de Na-
tura 2000 natuurgebieden in de omgeving kleiner zijn dan de drempelwaarde van 0,05 mol
N/ha/jaar. Omdat nergens de drempelwaarde wordt overschreden, is er geen PAS melding of
vergunning noodzakelijk in het kader van de Wet natuurbescherming. De emissie van stikstof
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die met het bouwplan gepaard gaat, vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikke-
ling. Omdat bij besluit van 26 april 20182 bepaald is dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018
aardgasvrij moeten zijn, zullen vanuit de te realiseren woningen geen stikstofemissies optreden
vanwege aardgasverbruik. De uitgangspunten in de berekening dienen om die reden als
worstcase beschouwd te worden. De AERIUS berekening is opgenomen in de bijlage van deze
toelichting.

Conclusie

De beoogde ontwikkeling is Niet In Betekende Mate conform het Besluit NIBM. Daarnaast heeft
de ontwikkeling geen invloed op de natura 2000 gebieden in de omgeving. Het aspect lucht-
kwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

4.6 Water

Algemeen

Afspraken tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen zijn vastgelegd
in de startovereenkomst WB21 (2001). Op grond van de afspraak uit de startovereenkomst
WB21 dienen decentrale overheden in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterpara-
graaf op te nemen. In die paragraaf dient te worden uiteengezet wat voor gevolgen het plan
in kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlak-
tewater. Deze waterparagraaf bevat zowel het wateradvies als enkele randvoorwaarden
waaraan het plan moet voldoen.

Beschrijving plangebied

Het plangebied betreft de locatie Rijsoord, Rijksstraatweg te Ridderkerk. Het plangebied heeft
een oppervlakte van circa 48.000 m2. In de huidige situatie is het verhard oppervlak circa
17.500 m2. In de nieuwe situatie bedraagt het verhard oppervlak circa 23.170 m2.

Bestaande geohydrologische gesteldheid

Om de toestand van de bodem in beeld te krijgen zijn door BOOT op 5 december 2017 borin-
gen gezet. De conclusies van dit onderzoek zijn als volgt:

· De ondergrond bestaat voornamelijk uit een kleipakket van circa 1,0 meter met hier-
onder veen;

· De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) bedraagt circa NAP -1,90m

Op grond van bovenstaande criteria en de eisen vanuit het waterschap wordt het infiltreren
van het hemelwater in de bodem niet mogelijk geacht. Wel bestaat de mogelijkheid om het
hemelwater te bergen op het in het plan gegraven oppervlaktewater.

Beleid

Het algemene waterbeleid dat op het plangebied van toepassing is, staat beschreven in de
Vierde Nota Waterhuishouding van de rijksoverheid, het Regionaal waterplan Zuid-Holland van

2 Staatsblad 2018, nr. 109 en 129; Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)
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de provincie Zuid-Holland en het Waterbeheerprogramma van het waterschap Hollandse
Delta.

Op Europees, nationaal en stroomgebiedsniveau wordt gewerkt aan de Kaderrichtlijn Water
(KRW). De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van het na-
tionaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwenteling van de
waterproblematiek in ruimte of tijd en stand-still (géén verdere achteruitgang in de huidige
(2000) chemische en ecologische waterkwaliteit).

Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën die zijn vastgelegd in de Nota Ruimte
(2006):

· Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren)
· Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren)

De trits voor waterkwantiteit betekent dat neerslag bij voorkeur wordt vastgehouden op de
plaats waar het valt. Indien vasthouden niet mogelijk is, wordt neerslag geborgen in opper-
vlaktewater. De trits voor waterkwaliteit houdt in dat gestreefd moet worden naar het voorko-
men van verontreinigingen. Indien schoonhouden niet mogelijk is, worden schone en vervui-
lende bronnen gescheiden.

Proces van de watertoets

Inventarisatie heeft plaatsgevonden in telefonisch contact met zowel de initiatiefnemer, ge-
meente Ridderkerk als waterschap Hollandse Delta. De hieruit voortvloeiende afspraken en
ruimtelijke gevolgen voor de benodigde waterberging zijn vastgelegd in de Watertoets van
BOOT organiserend ingenieursburo. De belangrijkste aspecten zijn genoemd in deze para-
graaf.

Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen
via daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden.

Hemelwater en riolering

Binnen het plangebied zijn geen mogelijkheden voor het infiltreren van het hemelwater naar
de bodem. Het hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken binnen het plangebied,
zal doelmatig, waar mogelijk oppervlakkig afgevoerd worden of via een aan te leggen onder-
gronds HWA-stelsel afgevoerd worden naar de ontworpen waterpartijen.

Voortvloeiend uit de planontwikkeling neemt het verharde oppervlak toe. Vanwege de toe-
name van het verharde oppervlak en de demping van een watergang, is compensatie van
de waterberging noodzakelijk. De benodigde berging in oppervlaktewater van in totaal circa
905 m² wordt geheel gerealiseerd binnen het plangebied. Hiermee wordt aan de totale wa-
terbergingsopgave voldaan.

Het vuilwater zal met behulp van een rioolgemaal worden aangesloten op de bestaande ge-
mengde riolering van de gemeente ten noorden van het plangebied.
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Grondwater

Het plan is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. In en om het plangebied is
geen grondwateroverlast bekend. Ingrepen voorkomend uit dit plan zullen geen bodemlagen
aantasten als gevolg waarvan het grondwatersysteem verandert.

Oppervlaktewater

Het plan ligt niet binnen de kern- of beschermingszone van een waterkering. Het is daarom
niet te verwachten dat het plan van invloed zal zijn op de veiligheid van een waterkering.

Voortvloeiend uit de planontwikkeling neemt het verharde oppervlak toe. Daarnaast is een
deel van de geprojecteerde bebouwing in een bestaande watergang voorzien. Vanwege de
toename van het verharde oppervlak en de gedeeltelijke demping van de watergang is com-
pensatie van de waterberging noodzakelijk.

Bij het realiseren van nieuw oppervlaktewater dient ten behoeve van de waterkwaliteit ge-
waarborgd te worden dat de bodem van de watergangen uit klei bestaat en niet uit veen.
Veen op de bodem van een watergang komt de kwaliteit niet ten goede en kan op termijn
voor overlast zorgen bij de bewoners van de wijk.

De gemeente streeft ernaar om het gebruik van uitlogende bouwmaterialen te voorkomen.
Het plan veroorzaakt geen nadelige gevolgen voor of door het oppervlaktewatersysteem in
de omgeving.

Natuur

Het plan ligt niet in een gebied met bijzondere natuurwaarden. Verstoring van natuurwaarden
als gevolg van het plan worden daarom niet aannemelijk geacht.

4.7 Bodem

Op basis van de Wet Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit geldt dat bij
een ruimtelijk plan bepaald moet worden of de bodemkwaliteit geschikt is voor het beoogde
gebruik. Om die reden is het relevant om te weten of er mogelijk sprake is van een bodemver-
ontreiniging.

Onderzoek

Voor de beoogde ontwikkeling is een bodemonderzoek (vooronderzoek) uitgevoerd, opge-
nomen als bijlage 7 van deze toelichting. Het vooronderzoek volgens NEN 5725 heeft als doel
te komen tot een overzicht met betrekking tot het gebruik in het verleden, heden en de nabije
toekomst van onderhavige locatie, vooral in relatie tot een mogelijke verontreiniging van de
bodem. De locatiespecifieke informatie is de basis voor de adequate invulling van eventueel
veld- en laboratoriumonderzoek conform de NEN 5740.

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek, waaronder voorgaande bodemonder-
zoeken, kan worden geconcludeerd dat de milieuhygiënische kwaliteit van de vaste bodem
plaatselijk is aangetast. Het gaat om de (gesaneerde) ondergrondse tank nabij de inrit (635 m³
minerale olieverontreiniging boven interventiewaarde), de westzijde van het kantoorpand
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(240 m³ minerale olieverontreiniging boven interventiewaarde), de voorzijde van de loods
(60 m³ minerale olieverontreiniging boven de tussenwaarde) en de wasstraat (90 m³ minerale
olieverontreiniging boven interventiewaarde). De rug zandig materiaal (circa 200 m³), vermoe-
delijk veegvuil, op de westelijke grens van het zuidelijke parkeerterrein bevat PAK in een ge-
halte boven de interventiewaarde. Verder is een stortgaatje ontdekt met een zeer beperkt
volume.

Voor het vaststellen van de eindsituatie is ten minste onderzoek nodig ter plaatse van:
de wasplaats (met olieafscheider), de werkplaats en de opslag van olie e.d. volgens de NEN
5740, onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting
met een duidelijke verontreinigingskern (VEP);
de dieseltankinstallatie inclusief afleverzuil, vloeistofdicht en olieafscheider volgens de NEN
5740, onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meer ondergrondse opslag-
tanks (VEP-OO) en een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een dui-
delijke verontreinigingskern (VEP).

Conclusie

Uit het vooronderzoek blijkt dat de grond plaatselijk is verontreinigd. Ten behoeve van het ver-
lenen van een omgevingsvergunning zijn vervolgonderzoek en eventuele saneringsmaatrege-
len  noodzakelijk.   Naar inschatting van de ontwikkelaar staat dit  een economische uitvoer-
baarheid van het plan niet in de weg. Het aspect bodem vormt geen onoplosbare belemme-
ring voor de beoogde ontwikkeling.

4.8 Ecologie

Het wettelijk kader voor natuurbescherming is per 1 januari 2017 geregeld in de Wet natuurbe-
scherming (Wnb) en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Natuurbescher-
ming is onder de Wnb op te delen in gebiedsbescherming (Natura 2000-gebieden), soorten-
bescherming en bescherming van houtopstanden. De bescherming van Nationaal natuurnet-
werk (NNN) is vastgelegd in de Barro. In het kader van dit bestemmingsplan is een natuurtoets
uitgevoerd, zie bijlage 8 van deze toelichting.

Onderzoek

Gebiedsbescherming
De activiteiten hebben geen negatieve effecten op de natuurlijke kenmerken van Natura
2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of belangrijke weidevogel gebieden.

Soortenbescherming
Huismus
Voor het bepalen of de ontwikkeling effect heeft op de mogelijke aanwezige nesten van de
huismus is een nader onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de huismus is uitgesloten in het
plangebied. Ter compensatie van de huidige torenvalkkast in de omgeving van het plange-
bied wordt aanbevolen om een nieuwe torenvalkkast te plaatsen.

Vleermuizen
Uit het nader blijkt dat één paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aangetroffen.
De ontwikkeling is hiermee onderhevig aan een ontheffingsplicht voor de Wet natuurbescher-
ming en het treffen van maatregelen.
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Aanvullend onderzoek naar de platte schijfhoren en de grote modderkruiper toonde de afwe-
zigheid van deze soorten aan. Voor overige nationaal beschermde soorten is een vrijstellings-
plicht van kracht en geldt een algemene zorgplicht. Voor het verhogen van de natuurwaarde
is aanbevolen om met het ontwerp van de woningen rekening te houden met de huismus,
gierzwaluw en vleermuizen door ‘natuurinclusief te  bouwen.

Conclusie

Met inachtneming van maatregelen, de (nog te verkrijgen) ontheffing en een ontwerp waarin
rekening wordt gehouden met beschermde soorten, vormt het aspect ecologie geen belem-
mering voor de beoogde ontwikkeling.

4.9 Archeologie en cultuurhistorie

Het Verdrag van Malta (valleta) heeft bepaald dat overheden verplicht zijn om bij ruimtelijke
ingrepen het archeologisch erfgoed te beschermen. In Nederland is deze archeologische be-
scherming opgenomen in de Erfgoedwet. Wanneer er grondwerkzaamheden plaatsvinden
dan dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden.

Onderzoek

ADC ArcheoProjecten heeft in opdracht van The Missing Link een bureauonderzoek en een
verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen uitgevoerd in het
plangebied ‘De Jong Tours’ bij Rijsoord in de gemeente Ridderkerk. De resultaten van voorge-
noemd onderzoek geven aanleiding tot uitvoering van een karterend inventariserend
veldonderzoek. De resultaten van het karterend booronderzoek (zie bijlage 9) geven geen
aanleiding tot een vervolgonderzoek waardoor het plangebied vrijgegeven kan worden voor
de beoogde ontwikkeling.

4.10 MER

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieube-
lang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Er is sprake van een planmer-
plicht, projectmer-plicht of mer-beoordelingsplicht wanneer het te realiseren project wordt ge-
noemd in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit m.e.r.

Daarnaast dient ook bij activiteiten onder de drempelwaarden uit onderdeel D getoetst te
worden of er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn. De voorgenomen activiteiten
aan de Rijksstraatweg vallen onder de volgende categorie van het Besluit m.e.r.:

Tabel 3: Mer

Categorie Activiteiten Drempelwaarde

D.11.2 De aanleg, wijziging of uitbreiding van
een stedelijk ontwikkelingsproject

2.000 woningen

De genoemde drempelwaarde bij deze activiteit bedraagt 2.000 of meer. De toename in wo-
ningen van de voorgenomen activiteit blijft met een aantal van 66 ruim onder de drempel-
waarde zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D. Echter voor de activiteiten die niet aan
de bijbehorende drempelwaarden voldoen, dient alsnog nagegaan te worden of er sprake
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kan zijn van belangrijke gevolgen voor het milieu. Behandeld dienen te worden de ‘kenmerken
van het project’, ‘locatie van het project’ en ‘soort en kenmerken van het potentiële effect’.

Uit de uiteenzetting van voorgaande milieuparagrafen blijkt dat beoogde ontwikkeling geen
onderdelen bevat die in hoge mate bijdragen aan de aspecten cumulatie met andere pro-
jecten, de locatie van het plan, verontreiniging- en hinder, risico’s van zware ongevallen en
risico’s voor de menselijke gezondheid. Aspecten die voorgaand niet zijn behandeld, worden
nader toegelicht.

Kenmerken van het project

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Tijdens de ontwikkeling van het plan wordt gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen, dit
zou echter op elke willekeurige locatie het geval zijn.

De productie van afvalstoffen
Het ontstaan van afval tijdens de bouw is tevens vanzelfsprekend. Dit is op elke willekeurige
locatie het geval.

Verontreiniging en hinder (geur, energie en verwerking van afvalstoffen)
Er vinden bij de voorgenomen activiteit geen geur veroorzakende werkzaamheden plaats.
Tijdens de bouw wordt vanzelfsprekend energie gebruikt, dit zou echter op elke willekeurige
locatie het geval zijn. De afvalstoffen worden zo veel mogelijk gescheiden ingezameld en af-
gevoerd. Afvoer geschiedt door een erkende inzamelaar.

Locatie van het project

Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid natuurlijke hulpbronnen
Onder natuurlijke hulpbronnen wordt verstaan alle van nature aanwezige stoffen die van eco-
nomisch nut kunnen zijn (zoals zoet water, delfstoffen, bos als houtleverancier). Voor zover na-
tuurlijke hulpbronnen aanwezig zijn, worden deze niet aangesproken of beïnvloed door de
voorgenomen activiteiten.

Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bereik van het effect
De mogelijke effecten betreffen de aspecten geluid en verkeer. Deze zijn lokaal van aard, er
is geen sprake van getroffen bevolking.

Grensoverschrijdend karakter van het effect
Gezien de ligging van het plangebied en de effectafstanden is geen sprake van een grens-
overschrijdend karakter.

Naar aanleiding van voorgaande milieuparagrafen en de uitgevoerde onderzoeken is de
conclusie dat voor dit bestemmingplan er op basis van de regelgeving geen mer-plicht is.
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5. UITVOERBAARHEID

5.1 Economische uitvoerbaarheid

De gemeente en de ontwikkelende partij hebben een overeenkomst gesloten om afspraken
ingeval van eventuele onkosten vast te leggen. Alle kosten van de ontwikkeling van de be-
bouwing komen voor de rekening van de initiatiefnemer, die hiertoe ook de middelen heeft.
Hiermee is de economische uitvoerbaarheid van het plan gewaarborgd.

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Op 3 oktober 2017 zijn tijdens een informatieavond de plannen gepresenteerd aan omwonen-
den en geïnteresseerden. De plannen zijn tijdens de avond door circa 220 mensen enthousiast
ontvangen.

In verband met het bepaalde in 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de voorberei-
ding van onderhavig bestemmingsplan bekend gemaakt en toegezonden aan diverse over-
leginstanties. De reacties van de vooroverleginstanties zijn samengevat, beantwoordt en weer-
geven in bijlage 10 van deze toelichting. Naar aanleiding van de inspraak is het plan op on-
derdelen gewijzigd en vertaald naar een ontwerpbestemmingsplan.

6. JURIDISCHE PLANTOELICHTING

6.1 Algemeen

Een bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in
het plangebied. De wijze waarop de regeling juridisch is vormgegeven, wordt bepaald door
de Wro en het Bro.

De juridische regeling wordt vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeel-
ding wordt de bestemming vastgelegd en in de regels per bestemming de bouw- en gebruiks-
mogelijkheden. De verbeelding en regels zijn opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare
Bestemmingsplannen (SVBP 2012).

Het Bro bepaalt dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting. Deze toelich-
ting heeft echter geen juridische status, maar is wel belangrijk als het gaat om de onderbou-
wing van wat in het bestemmingsplan wordt geregeld en om de uitleg daarvan.

6.2 Samenstelling regels

De juridische regeling bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de definities
van begrippen, die voor het algemene begrip, de leesbaarheid en uitleg van het plan van
belang zijn en de wijze van meten. In hoofdstuk twee wordt op de bestemmingen en hun ge-
bruik ingegaan. Het derde hoofdstuk gaat in op de algemene regels. De overgangs- en slot-
regel maken onderdeel uit van het vierde hoofdstuk.
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6.3 Toelichting bestemmingen

Groen

De gronden binnen de bestemming Groen zijn bestemd voor groenvoorzieningen, speelvoor-
zieningen, straatmeubilair en voet- en fietspaden. Ter plaatse van de gastransportleiding op
het zuidelijk eiland is ten behoeve van de ontsluiting van de aangrenzende woonbestemming
de functieaanduiding ‘ontsluiting’ opgenomen.

Tuin

Ter plaatse van het wooneiland aan de zuidkant van het plangebied is de bestemming ‘tuin’
opgenomen. Reden hiervoor is dat hiermee op een afstand van vijf meter van de ter plaatse
gelegen aardgasbuisleiding de realisatie en instandhoudingsplicht wordt geborgd voor een
haag. Hiermee wordt de ligging van de gasleiding en het gebied waar niet mag worden ge-
graven en /of beplant, helder gemarkeerd. Daarnaast is de tuinbestemming opgenomen ter
plaatse van de bestaande woningen ten noorden van het noordelijk eiland. In de overige
woonbestemmingen worden tuinen mogelijk gemaakt onder de woonbestemming.

Tuin - 1

De gronden ten noorden van het noordelijk eiland zijn met tussenkomst van de bestemming
‘water’ bestemd als zijnde ‘tuin – 1’. Voor het borgen van zoveel mogelijk verblijfs- en gebruiks-
kwaliteit  aan het water en het totaalbeeld van het plan te conditioneren is  het van belang
‘verrommelling’ door bouwwerken, al dan niet vergunningvrij uit te sluiten. Om die reden is het
binnen de bestemming ‘tuin – 1’het uitsluitend toegestaan om vlonders te bouwen, ter plaatse
van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van tuin -  1 – vlonder. De gronden dienen niet te
worden beschouwd als erf in de zin van artikel 1 van bijlage II behorende bij het Besluit omge-
vingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de datum van inwerkingtreding van dit
plan.

Verkeer – Verblijfsgebied

De in het plangebied aanwezige openbare wegen met een verblijfsfunctie zijn bestemd als
'Verkeer-Verblijfsgebied'. Deze bestemming is gericht op het verblijf, verplaatsing en gebruik
ten dienste van de aangrenzende bestemmingen. Binnen deze bestemming is ook ruimte voor
nuts- en parkeervoorzieningen, groen en water.

Water

De gronden binnen de bestemming ‘Water’ zijn bestemd voor de waterhuishouding, stuwen,
waterlopen en waterberging, met bijbehorende bermen, groenvoorzieningen, eilanden, kunst-
werken en kunstobjecten. Voor de bouw van vlonders en steigers binnen de waterbestemming
is de functieaanduiding ‘specifieke vorm van water - vlonder’ opgenomen. Daar waar water
wordt gerealiseerd boven de gasleiding blijft meer dan de minimaal vereiste gronddekking
behouden. Voor de het vluchten vanaf de gasleiding af is de functieaanduiding ‘specifieke
vorm van water – noodbrug’ opgenomen.
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Wonen

De bestemming ‘Wonen’ is toegekend aan alle gronden waarop één of meer woningen mo-
gelijk zijn. Op de verbeelding heeft niet elke woning afzonderlijk een bestemmingsvlak, noch is
voor elke woning afzonderlijk een bouwvlak aangewezen. Gekozen is voor bestemmingsvlak-
ken die zo veel mogelijk een heel woonblok omvatten. Binnen deze bestemmingsvlakken is
voor alle woningen tezamen één bouwvlak aangewezen. Op de verbeelding zijn de bouw-
mogelijkheden door middel van maatvoeringsaanduidingen aangegeven. De situering van
de gevels van de woning is bepaald door in de regels een minimale afstand op te nemen ten
opzichte van de naar de weg gekeerde bouwvlaklijn.

Ten aanzien van de twee noordelijke kavels op het noordelijk eiland is daarentegen gekozen
voor ‘maatwerk’. Voor beide kavels is een bouwaanduiding opgenomen welke gekoppeld is
aan een kavelpaspoort. De toegestane bebouwing en het bouwvlak voor de twee noordelijke
kavels zijn bepaald in het kavelpaspoort. Verder mogen aan- uitbouwen en bijgebouwen voor
deze twee noordelijke kavels uitsluitend in de in het kavelpaspoort genoemde gebied ‘voor-
tuin’ worden gebouwd.

Voor de bouw van vlonders en steigers binnen de woonbestemming is de functieaanduiding
‘specifieke vorm van wonen - vlonder’ opgenomen. Binnen deze bestemming is ook ruimte
voor nutsvoorzieningen verkeers- en parkeervoorzieningen, groen en water.

Leiding – Gas

Voor de gasleiding in het plangebied is een dubbelstemming opgenomen. Een dubbelbe-
stemming regelt het bijzondere belang, dat eerst afgewogen moeten worden alvorens de on-
derliggende bestemming mag worden toegepast. Daarnaast is aan beide zijden van de gas-
leiding een veiligheidszone opgenomen waar (beperkt) kwetsbare objecten niet zijn toege-
staan.

Waarde – Archeologie

Voor de bescherming van de archeologisch waarden die mogelijk in het plangebied voorko-
men is op de verbeelding de dubbelbestemming Waarde – Archeologie opgenomen. Voor
het onderhavig plan dienen het archeologisch onderzoek en de bijbehorende beoordeling, in
de bijlage van deze toelichting, voor het verkrijgen voor de omgevingsvergunning.

Waarde – Natuurvriendelijke oever

Ter plaatse van de flauwe taluds binnen de woonbestemmingen in het plangebied is de func-
tieaanduiding ‘Waarde Natuurvriendelijke oever’ opgenomen. Deze aanduiding heeft betrek-
king op de specifieke ligging van de woonbestemmingen aan het water. Water vormt een
landschappelijke overgang van het Waalbos naar het woongebied.

Doelstelling is dat de waterkanten zoveel mogelijk een natuurlijk, landelijk karakter krijgen. Niet
alleen voor het totaalbeeld, maar ook bezien vanuit de woonkwaliteit van de woningen. Met
de functieaanduiding wordt een goede ruimtelijke ordening en landschappelijke inpassing pu-
bliekrechtelijk gewaarborgd. Een ‘zachte’ overgang van woon- en natuurgebied is wenselijk.
In het Beeldkwaliteitsplan is daarom nadrukkelijk aandacht gegeven aan de oevers in het
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plangebied. Een natuurvriendelijke oever kenmerkt zich in door een flauw talud overeenkom-
stig met het Beeldkwaliteitsplan. Dit betekent ook dat deze gronden vrij moeten blijven van
bebouwing. Om dit te bewerkstelligen moet vergunningvrij bouwen worden uitgesloten. Deze
gronden worden daarom niet beschouwd als ‘erf’ in de zin van artikel 1 bijlage II Bor. Van het
bouwverbod kan worden afgeweken via een omgevingsvergunning. Bij de vergunningverle-
ning wordt onder andere getoetst aan de eisen in het Beeldkwaliteitsplan. Voor de beoogde
vlonders en steigers in het plan kan het bevoegd gezag afwijken van de bouwregels overeen-
komstig bijlage 2 van de regels van het bestemmingsplan.
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1.  Inleiding

genaamd, wordt vormgegeven als 

een hedendaagse vorm van landelijk 

wonen. Zowel de ontwerpen van 

de woningen als het nog te maken 

inrichtingsplan zullen aan het BKP 

worden getoetst. 

In het BKP wordt gebruik gemaakt van 

referenties. De referenties tezamen 

geven een sfeer en richting aan, de 

referenties zijn individueel slechts 

bedoeld voor hetgeen in het bijschrift 

staat aangegeven. 

Nadat in 2013 de bedrijfsactiviteiten 

van De Jong Tours waren gestaakt, is 

door Warwick het plan opgevat om de 

locatie van De Jong Tours, inclusief 

de centraal gelegen perenboomgaard, 

te herontwikkelen. Heilijgers werd als 

ontwikkelaar bij het plan betrokken en 

Kokon als stedenbouwkundige. 

Begin 2017 werden de eerste schetsen 

met de gemeente besproken en is het 

plan opgevat om ‘landelijk wonen’ als 

centraal thema te kiezen. 

In een aantal ontwerpsessies is het 

stedenbouwkundig plan ontstaan dat 

in juli 2017 als principeplan aan de 

gemeente is voorgelegd. Na akkoord 

op het principeplan is een start 

gemaakt met het stedenbouwkundig 

definitief ontwerp (DO) en met dit 

beeldkwaliteitsplan (BKP).

Om de omwonenden bij het plan te 

betrekken en gevoel te krijgen bij 

de reacties vanuit het dorp en de 

omgeving, is in september 2017 een 

informatie-avond georganiseerd. 

Op deze druk bezochte avond werd 

het idee van landelijk wonen met 

enthousiasme begroet en bleek de 

belangstelling voor het plan groot. 

Naar aanleiding van de reacties 

en inbreng van de makelaar wordt 

het programma verfijnd en worden 

programma en architectuur afgestemd 

op de wensen van de toekomstige 

bewoners.

In dit BKP worden de belangrijkste 

uitgangspunten met betrekking tot de 

ruimtelijke kwaliteit van architectuur 

en openbare ruimte vastgelegd. 

Het plan, ‘De Oude Boomgaert’ 
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2.  Doel beeldkwaliteitsplan

Dit BKP is opgesteld om richting 

te geven aan de kwaliteit van 

architectuur en openbare ruimte voor 

plan De Oude Boomgaert. Het biedt 

inspiratie en geeft uitgangspunten 

aan ontwerpers en vormt een 

toetsingskader voor welstand/

kwaliteitsteam.

De richtlijnen in dit BKP fungeren 

tijdens het gehele plan proces als 

leidraad voor eenieder die zich 

bezig houdt met de ontwikkeling 

van het plan gebied: van ontwerper 

tot investeerder en van ambtenaar 

tot ontwikkelaar. Deze richtlijnen 

waarborgen daarbij niet alleen de 

kwaliteit van de individuele gebouwen 

en openbare ruimten, maar voorzien 

vooral in het creëren van samenhang 

binnen het gebied en tussen het 

plangebied en haar omgeving.

Het BKP dient een zowel initiërend als 

inspirerend beleidsdocument te zijn. 

Sommi ge richtlijnen zijn zeer concreet 

en leggen af spraken vast. Andere 

zijn een verwijzing naar referen ties 

en geven eerder een denkrichting 

aan. Er is getracht om de aspecten 

die voor het g eheel van belang zijn, 

zo eenduidig mogelijk vast te leggen. 

Ontwerpers hebben binnen deze 

kaders ruimte om hun ideeën gestalte 

te geven. Worden er ontwerpen 

aangedragen met een grote kwaliteit, 

maar niet conform de richtlijnen uit 

het BKP, dan is het aan welstand/

supervisor om te bepalen of akkoord 

kan worden gegeven op het ontwerp.

Aanvullend op dit BKP zullen voor de 

vrije kavels kavelpaspoorten worden 

opgesteld. Hierin wordt per kavel 

aangegeven aan welke voorwaarden 

het volume van de bebouwing dient te 

voldoen.

Bestemmingsplan

Voor de ontwikkeling van De Oude 

Boomgaert wordt een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld. Het 

bestemmingsplan vormt een juridisch 

bindend kader voor de toekomstige 

ruimtelijke ontwikkeling van het 

gebied. Op de bestemmingsplankaart 

(verbeelding) worden de 

bestemmingen/functies aangegeven 

waarbij is vastgelegd wat de 

toegestane rooilijnen en hoogten van 

de bebouwing zijn. Dit is uitgewerkt in 

maximale goot- en bouwhoogten, en 



maximaal te bebouwen oppervlakten.

In het bestemmingsplan zijn verder 

per bestemming regels geformuleerd, 

die gedetailleerd aangeven aan welke 

vormen en afmetingen nieuw te realiseren 

bebouwing wettelijk moet voldoen.

Welstand

Het BKP wordt vastgesteld door de 

gemeenteraad en vormt een aanvulling 

op het welstandsregime. Om de 

uitgangspunten van het BKP te bewaken 

en de verdere uitwerking te begeleiden, 

wordt een kwaliteitsteam ingesteld 

dat zich vooral richt op de integrale 

stedenbouwkundige en architectonische 

kwaliteit van het plan. 
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3.  Historische achtergrond

Chr. School te Rijsoord de capitulatie 

van de Nederlandse strijdkrachten 

ondertekend. Dit gebouw heeft 

na de oorlog een nieuwe functie 

gekregen als het Johannes Post 

Capitulatiemuseum.

Op de planlocatie bevindt zich, naast 

een perenboomgaard met 1.200 

bomen en bijbehorende woning, het 

voormalig De Jong Tours. Dit bedrijf 

begon in 1923 als “Tuindorpsche 

Auto-Omnibus Onderneming” met 

een buslijndienst in Rotterdam 

-Zuid en is in de loop der jaren 

uitgegroeid tot een toonaangevende 

touringcaronderneming. 

Het bedrijf had echter zwaar te lijden 

onder de crisis in de jaren rond 

2010. In 2013 zag De Jong Tours zich 

genoodzaakt faillissement aan te 

vragen. 

De eerste bebouwing op de plek 

waar het huidige Rijsoord ligt, vindt 

zijn oorsprong in de Romeinse tijd.  

Het gebied ten zuiden van de Oude 

Rijn, waar het land relatief hoog 

lag, werd benut voor het stichten 

van kleine nederzettingen. De 

natuurlijke omgeving van Rijsoord 

was onherbergzaam, vanwege de 

aanwezigheid van moerasbossen 

en land dat gevoelig was voor 

overstromingen. Na het verlaten van 

het gebied door de Romeinen bleef 

de omgeving van Rijsoord als eiland 

achter in de delta van de Maas en Rijn. 

Op 14 januari 1332 maakt graaf 

Willem III bekend de grond van de 

Zwijndrechtse Waard leefbaar te gaan 

maken door de aanleg van nieuwe 

dijken. Door deze bedijking vond de 

vorming van de huidige “Waal van 

Rijsoord” plaats, waarop Rijsoord is 

gesticht. 

Tot 1 juli 1855 blijft Rijsoord een 

zelfstandig dorp, met een specialisatie 

in de verbouwing en verwerking 

van vlas, het werd hierdoor een 

“vlassersdorp” genoemd. Rijsoord 

heeft haar zelfstandigheid als dorp 

en gemeente behouden tot aan 1 juli 

1855, waarna het onderdeel werd van 

de gemeente Ridderkerk. Dit is tot op 

heden de situatie, waardoor Rijsoord 

ook nu nog een deel (wijk) van de 

gemeente Ridderkerk is. 

Aan het begin van de Tweede 

Wereldoorlog heeft Rijsoord ondanks 

haar geringe omvang een bijzondere 

rol gespeeld. Op 14 mei 1940 vond 

het bombardement op Rotterdam 

plaats, een dag later werd in de 1e 
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4.  Concept en stedenbouwkundig plan

Leidend thema bij het ontwerp van De Oude 

Boomgaert is landelijk wonen. Het plan is 

ingebed in de bestaande ruimtelijke structuur 

en karakteristiek van Rijsoord. Het vormt aan de 

zuidzijde bovendien de nieuwe rand van het dorp, 

en biedt zo de gelegenheid om de entree van het 

dorp op aantrekkelijke wijze vorm te geven. 

De woningen worden zo veel mogelijk aan het 

groen van het omliggend landschap en de directe 

woonomgeving verbonden. Als ruimtelijk concept 

is daarom gekozen voor de hedendaagse 

interpretatie van het traditionele boerenerf. 

Dit refereert aan een ruimtelijke typologie die 

geworteld is in het bewustzijn van de bewoners 

van het polderlandschap.  Zowel voor de 

ruimtelijke opzet van het plan, de architectuur 

van de woningen en voor de inrichting van de 

openbare ruimte biedt dit thema houvast.

Om het plan in de omgeving te verankeren is 

er aan de Rijksstraatweg voor gekozen om de 

kleine korrel van de huidige bebouwing aan de 

Rijksstraatweg door te zetten. Daarnaast wordt 

het eiland als ruimtelijk element ingezet, zoals 

dat nu ook in het naastgelegen recreatiegebied 

gebeurt. 
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Het traditionele boerenerf vormt de 

inspiratie voor zowel de stedenbouw 

als voor de inrichting van de openbare 

ruimte. Het traditionele boerenerf 

kent een veelheid aan bouwvormen 

(woning, schuur, stal, silo, ...), en 

aan groenvoorzieningen (moestuin, 

boomgaard, siertuin, grote boom op 

het erf,...). Plan De Oude Boomgaert 

refereert aan deze diversiteit en brengt 

deze in een informele samenhang. Het 

plan is eigentijds, maakt gebruik van 

hedendaagse vormgeving en materialen, 

maar is duidelijk geïnspireerd op een 

rijke traditie.

 

Het plangebied wordt ontsloten vanaf 

de Rijksstraatweg. In het hart van de 

buurt ligt het erf, de ontmoetingsplek 

van De Oude Boomgaert. Na het erf 

volgt de wilgenlaan, vanaf waar twee 

eilanden worden ontsloten. Fietsers 

en voetgangers hebben vervolgens, 

in het verlengde van de Wilgenlaan, 

een verbinding met recreatiegebied 

‘Het Waalbos’. Auto’s worden voor een 

groot deel op eigen kavel geparkeerd. 

Voor de woningen die aan de zijde van 

de Rijksstraatweg liggen, geldt dat het 

parkeren op het achtererf geschiedt. 

De auto is te gast en speelt geen 

dominante rol in het straatbeeld. Aan de 

zuidzijde loopt een publiek toegankelijk 

schelpenpad langs een houtsingel.

De siertuin, de wilgenlaan, het erf met 

solitaire boom en de tuin met bloeiende 

bomen zijn structurerende elementen in 

het plan. De siertuin vormt het groene 

visitekaartje van het plan en ligt aan 

de zijde van de Rijksstraatweg. De tuin 

bloeit een groot deel van het jaar en 

draagt bij aan de biodiversiteit. Centraal 

in het plan wordt een groep perenbomen 

opgenomen, als verwijzing naar de 

huidige perenboomgaard op het terrein. 

Op het erf is plaats voor een boom die de 

gelegenheid krijgt om beeldbepalend te 

worden. Langs het water, van waar de 

eilanden worden ontsloten, refereert een 

wilgenlaan aan het polderlandschap. Op 

het zuidelijk eiland, aan het water staat 

een treurwilg.

Aan de Rijksstraatweg ontstaat een fijne 

bebouwingsstructuur van tweekappers, 

gecombineerd met de bestaande en te 

handhaven tuinderswoning. Centraal 

in het plan ligt het ‘hoofdgebouw’: een 

in het groen gelegen alzijdig gebouw 

van geschakelde woningen die eenheid 

uitstraalt in vorm en materiaal. Het 

verdere woonprogramma is zeer divers: 

van betaalbare rij- en hoekwoningen, 

ruime gezinswoningen, patiowoningen, 

kleine en grote tweekappers tot zeer 

fraaie vrijstaande woningen op vrije 

kavels. 

De architectuur krijgt een landelijke 

uitstraling en wordt afgestemd op de 

omgeving. Er wordt met veel natuurlijke 

materialen gewerkt, passend bij het 

landschap maar ook passend bij de 

wens van de klant. 
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6  architectuur

Inleiding
De uitstraling van het plan is een 

hedendaagse interpretatie van 

het traditionele boerenerf. Op het 

traditionele boerenerf bevinden zich 

verschillende typen gebouwen: de 

woning, de schuur, de silo, de stal. De 

gebouwen op dit erf zijn verschillend 

van functie, maar vertonen samenhang 

door bijvoorbeeld kleur, materiaal en 

ontstaansgeschiedenis.

Ook de openbare ruimtes in het 

stedenbouwkundig plan voor locatie De 

Jong Tours refereren aan het erf. Het is 

een groen plan waar de woningen op een 

ontspannen wijze zijn verkaveld. Nergens 

woon je aan een straat, maar altijd aan 

een ruimte: op een eiland, aan een hof, 

aan het centrale erf, aan het lint van de 

Rijksstraatweg.

Het ontwerp van de woningen voor 

de locatie De Jong Tours is geen 

eenheidsworst, maar vertoont 

samenhang, diversiteit en contrast.

Het plan is onderverdeeld in vier zones:

zone 1   Het Lint

Hier staan representatieve woningen 

die in maat en schaal aansluiten 

op de overige bebouwing aan de 

Rijksstraatweg. Onderdeel van Het Lint 

is de bestaande tuinderswoning tpv 

de entree van de locatie. De woningen 

in zone 1 zijn divers in vormgeving, 

kleur en materiaal, aansluitend aan 

de diversiteit die te vinden is aan de 

Rijksstraatweg. De woningen liggen niet 

in een strakke rooilijn maar verspringen 

enigszins. Er zijn accenten in kaprichting 

en de woningen mogen verschillen in 

kleur en materiaalgebruik: eenheid in 

verscheidenheid is het devies.

zone 2a   Aan het erf

De woningen in zone 2a vertonen 

meer samenhang in zowel kaprichting, 

posities van entrees als kleur- en 

materiaalgebruik. Het palet bestaat uit 

natuurlijk materialen, variatie kan en mag, 

maar binnen een bandbreedte, zodat de 

woningen aan het erf enige samenhang 

vertonen. De woningen in zone ‘Aan 

het erf’ vormen de stedenbouwkundige 

context voor het gebouw in zone 2b ‘Op 

het erf’

zone 2b   Op het erf

De woningen in zone 2b vormen tezamen 

één gebaar. De woningen vormen een 

object: het hoofdgebouw/hof is gelegen 

in het groen, aan de belangrijkste 

openbare ruimte van het plan. Het hof 

bestaat uit één laag met kap en is alzijdig 

vormgegeven.

zone 3   De Eilanden

Zone 3, ‘De Eilanden’, bestaat uit twee 

eilanden, waarop vrije kavels worden 

uitgegeven. Binnen de kaders van dit BKP 

is hier relatief veel vrijheid wat betreft 

bijvoorbeeld kleur- en materiaalgebruik, 

positie op het kavel en massaopbouw van 

de woning. Alle woningen krijgen een kap 

en een eigentijdse uitstraling. Niet per se 

strak en modern, maar zeker niet tuttig en 

historiserend. Er wordt gebruik gemaakt 

van natuurlijke kleuren en materialen. 



zonering architectuur

ZONE 3 ZONE 2A

ZONE 2B

ZONE 1
Het LintAan het erfDe Eilanden

Op het erf
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Het Lint   

onderling te laten verschillen van 

kapvorm, kleur, materiaal en de positie 

op het kavel. Het is echter niet de 

insteek om een maximum aan diversiteit 

te realiseren, de variatie mag op 

onderdelen. De sfeer en het gevoel die 

past bij Het Lint is een hedendaagse 

interpretatie van de traditionele 

boerenwoning. Van een woning die 

zich zelfbewust presenteert aan de 

voorbijgangers. Het palet bestaat uit 

natuurlijke materialen met een aardse 

uitstraling. Met dit palet wordt de 

beoogde afwisseling gerealiseerd.

De woningen presenteren zich aan de 

straat, de gevels aan de Rijksstraatweg 

zijn niet ‘plat’ en het oog blijft geboeid 

door de zorgvuldige compositie en 

detaillering van de gebouwen. Iedere 

tweekapper is vormgegeven als een 

gebouw, dus niet als twee geschakelde 

individuele woningen.  De drie woningen 

aan het begin van een rij krijgen extra 

aandacht voor de zijgevel.

Inleiding
Zone 1 betreft ‘Het Lint’ de woningen 

aan de Rijksstraatweg. Hier bevinden 

zich, naast de te handhaven 

tuinderswoning, nieuw te realiseren 

representatieve woningen. In maat 

en schaal passen deze woningen 

bij de overige woningen aan de 

Rijksstraatweg. Centraal in zone ligt 

de ontsluiting van het plangebied, 

ten zuiden van de tuinderswoning. 

De bestaande woningbouw aan de 

Rijksstraatweg, ten noorden van de 

planlocatie is tamelijk uiteenlopend wat 

betreft volume, kaprichting, kleur en 

materiaalgebruik en positie op het kavel. 

Om hier op natuurlijke wijze op aan te 

kunnen sluiten, is het de bedoeling dat 

op deze aspecten wordt gevarieerd. De 

tweekappers worden voornaam in hun 

voorkomen; het zijn de representatieve 

woningen, die zich trots manifesteren 

aan de straat. De woningen zijn niet 

tuttig maar eigentijds en warm. 

Het Lint is het gezicht van het 

plangebied naar de Rijksstraatweg. 

Traditioneel worden aan de 

representatieve kant van het boerenerf 

fraaie, goed onderhouden siertuinen 

aangelegd. Ook bij de woningen aan Het 

Lint is de verwachting dat de voortuinen 

fraai worden ingericht, kopers kunnen 

hier hulp bij krijgen van de ontwikkelaar. 

Om de uitstraling van een planmatig 

karakter te voorkomen en om ieder 

maximaal  invulling te kunnen laten  

geven aan de eigen tuinwensen, worden 

bij voorkeur geen erfscheidingen 

aangelegd. Indien deze er toch komen, 

dan blijven ze laag en groen, in de 

vorm van een haag. Auto’s worden 

geparkeerd op eigen terrein aan de 

achterzijde, de ontsluiting vindt plaats 

via het achtererf. 

Het algehele beeld van de nieuw 

te realiseren woningen aan de 

Rijksstraatweg is gevarieerd. Diversiteit 

wordt gecreëerd door tweekappers 



kapvorm en ontwerpuitgangspunten ‘Het Lint’

voorbeelden mogelijke kapvormen

De Rijksstraatweg ten zuiden van het Waaltje: diversiteit in kapvorm, kaprichting, kleurstelling, ligging ten opzichte van weg.   

vormgeven als 
één gebouw

hoge goot aan 
straatzijde, goot 
zijgevel mag laag

plasticiteit 
voorgevel

aandacht voor 
entreepartij

tweekapper met  
extra aandacht 
voor uitstraling: 
represetatieve 
zijgevel, accent 
in massa

wit gekeimde woningen siertuinen aan straat

diversiteit in kaprichting diversiteit in kleur, aandacht voor entree
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Regels

Massabeeld

- twee lagen met kap, diversiteit in 

goothoogte en dakvorm.

- hoofdmassa’s en ondergeschikte 

massa’s (aan- en uitbouwen, erkers en 

serres) vormen een totaalcompositie. 

Bouwhoogte

-  Twee lagen met kap.

-  Bijgebouwen één bouwlaag.

Daken

- het straatbeeld bestaat uit zadeldaken 

en/of doorgezakte goot (verticale 

dakbekleding met lage goot) in langs- 

of dwarsrichting, afgewisseld met 

tuitgevels.

- geen doorgezakte kappen aan 

straatzijde.

- dakkapellen zijn vormgegeven in 

architectuur van hoofdmassa.

- zonnepanelen worden meegenomen 

in het architectonisch ontwerp van 

woning.

- totaal van kappen levert een boeiend 

en afwisselend geheel op.

- Leien en vlakke pannen zijn 

toegestaan, rieten dakbekleding 

incidenteel.

Gevels

- rooilijnen van hoofdbouwmassa’s 

verspringen enigszins, zodanig dat een 

divers beeld ontstaat.

- gebruik natuurlijke materialen.

- boeiende, evenwichtige compostie van 

gevelvlakken en gevelopeningen.

- gevels ‘leven’, zijn geen platte 

metselwerkvlakken met enkele 

openingen.

- ondergeschikte massa’s ontworpen als 

onderdeel hoofdvolume.

- gevels mogen meer kleur en variatie 

bevatten dan woningen in zone 2a ‘Rond 

het erf’, nadruk op aardetinten .

- gevels zoeken een relatie met 

openbaar gebied oa door royale 

gevelopeningen op de begane grond. 

- maximaal 2 tweekappers mogen wit 

worden uitgevoerd.

Bijgebouwen en uitbouwen 

Uitbreidingsopties passend bij 

architectuur van de hoofdmassa. 

Garages worden mee-ontworpen met de 

architectuur van de woning.

Materialisatie en kleur

- hoofdzakelijk natuurlijke materialen en 

kleuren (niet verzadigd).

- oranje/bruine steen heeft voorkeur 

boven rood/paars.

- baksteen is hoofmateriaal.

- dakpannen in nuances van grijs tot 

zwart, en of gemêleerd  rood/oranje. 

- Iedere tweekapper wordt in 

samenhang vormgegeven als één 

gebouw. 

Ornamentiek

- De woningen zijn hedendaags en 

kennen verfijning in detaillering. Het oog 

blijft geboeid. 



natuurlijk palet van kleuren en materialen, eigentijds ambachtelijk, aardetinten

kapvorm en royale gevelopening op 
begane grond

topgevel, aardse tinten, boeiende vormgeving

doorgezakte kap rijwoningaardse tinten, hedendaagse 
vormgeving 

wit accent

aandacht voor entree
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Rond het erf   

van de meest zuidelijk gelegen rijwoning, 

deze heeft zijn entree in de zijgevel.

Het toe te passen palet bestaat uit natuurlijke 

materialen met een aardse kleurstelling. 

Hoofdmateriaal is baksteen, hout kan als 

accent worden toegepast. 

Regels

Massabeeld

- twee lagen met kap, verschil in behandeling 

kap, diversiteit in goothoogte en dakvorm.

- hoofdmassa’s en ondergeschikte massa’s 

vormen een totaalcompositie. Voorbeelden 

van ondergeschikte massa’s zijn aan- en 

uitbouwen, erkers en serres.

Bouwhoogte

-  Twee lagen met kap.

-  Bijgebouwen één bouwlaag.

Daken

- hoofdmassa heeft duidelijke herkenbare 

dominante kaprichting, muv de tweekapper 

met topgevel.

Inleiding
Zone 2a bestaat uit tweekappers en 

rijwoningen. Zone 2a vormt het decor 

voor de grote openbare ruimte in het 

plan, haaks op de ontsluitingsweg. 

Het vormt tevens de ruimte waarin 

het ‘hoofdgebouw’ van het plan is 

gepositioneerd. Ook voor de bebouw in 

de zone ‘Rond het erf’ vormt landelijke 

architectuur de inspiratie. Dit is ook de 

reden dat het kapontwerp een belangrijke 

rol speelt. Doelstelling is de woningen zo 

min mogelijk tweelaags te laten ogen.

De woningen zijn divers en gevarieerd, 

tegelijk vertonen ze een zekere mate 

van samenhang. Deze uit zich, naast 

de erfscheidingen, onder meer in 

kaprichtingen, posities van entrees en het 

palet voor kleur en materiaal. 

Insteek is om de kopers ruime invloed te 

geven op het ontwerp van de woningen 

en ook het ontwerp van de gevel zo veel 

als mogelijk op de wensen van de koper 

af te stemmen.  Opties worden dan ook 

mee-ontworpen.

Kappen vormen een essentieel onderdeel 

van het plan als geheel, zo ook voor 

zone 2a. Kappen zijn duidelijk in het 

zicht en worden (deels) over de gevel 

heen getrokken, zodat er een lage goot 

ontstaat. Door afwisseling te zoeken 

in de wijze waarop de kap om de gevel 

wordt getrokken, wordt zo een beeld 

van een ‘dansende’ goot gevormd, zie 

voor het principe de pagina hiernaast. 

Kleur en materiaal van de kappen 

kunnen verschillen. Iedere tweekapper 

wordt vormgegeven als ware het één 

pand, dus niet als twee geschakelde, 

identieke woningen of twee woningen 

met uiteenlopende signatuur. De kapvorm 

is hiervoor een middel, maar bijvoorbeeld 

ook entreepositie, gevelbehandeling en 

kleur en materiaalgebruik kunnen worden 

ingezet. De entrees van de tweekappers 

liggen in principe in de zijgevel. Zodoende 

kan de verblijfsruimte aan de voorgevel 

optimaal op de openbare ruimte worden 

georiënteerd. De rijwoningen hebben hun 

entree in de voorgevel met uitzondering 



- doorgezakte kap over circa 50% van totale gevellengte van tweekappers. Bij rijwoningen doorgezakte kap als accent.
kapvorm tweekappers en rijwoningen

entrees kappen
- bij tweekappers overwegend in zijgevel, variatie hierop is 
mogelijk
- bij rijwoningen in voorgevel, muv bij meest zuidelijke 
rijwoning, hier entree in kopgevel

- overwegend langskappen, accenten met dwarskappen/
tuitgevels toegestaan. 
- op één plek dwarskap verplicht, zie hieronder
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basis: entree in zijgevel,
variatie hierop is mogelijk

voorbeelden mogelijke kapvormen
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- zadeldaken en daken waarbij de kap om 

de gevel is getrokken, zijn toegestaan.

- dakkapellen zijn vormgegeven in de 

architectuur van hoofdmassa

- zonnepanelen worden meegenomen in 

architectonisch ontwerp van woning.

- totaal van kappen levert een boeiend 

en afwisselend geheel op waarbij de 

doorgezakte duidelijk in het totaalbeeld 

aanwezig is. 

- één topgevel is voorgeschreven, 

zie pagina 21, op overige plekken zijn 

topgevels optioneel.

- over de gevellengte van de tweekappers 

heeft circa 50% een ‘doorgezakte’ kap. Er 

dient gezocht te worden naar variatie en 

een spannend goten- en kappenspel.

- rijwoningen hebben als accent een 

doorgezakte kap tbv samenhang met 

tweekappers.

- leien en vlakke pannen zijn toegestaan.

- rieten daken op maximaal 3 tweekappers 

(6 woningen) en alleen indien deze een 

tuin aan het water hebben.

Gevels

- gevels mogen verspringen tov de rooilijn, 

maximaal 1,5m1 terugliggend.

- Tpv beide rijen rijwoningen kent de 

rooilijn een sprong van ca. 0,5-1,0m1

- gebruik natuurlijke materialen.

- ondergeschikte massa’s mogen in 

een accentkleur of -materiaal worden 

uitgevoerd, passend bij het hoofdvolume.

- gevels aan een openbare ruimte worden 

ontworpen als voorgevel.

- Gevels mogen meer kleur en variatie 

bevatten dan de woningen in zone ‘Op het 

Erf’, aardetinten voeren de boventoon. 

- gevels zoeken een relatie met openbaar 

gebied oa door royale gevelopeningen op 

de begane grond. 

- maximaal 3 tweekappers (6 woningen) 

mogen wit worden uitgevoerd (keimwerk 

of witte steen). Een combinatie van een 

witte gevel met een rieten dak is mogelijk.

Bijgebouwen en uitbouwen 

Uitbreidingsopties passend bij 

architectuur van de hoofdmassa. Garages 

worden mee-ontworpen met de architectuur 

van de woning.

Materialisatie en kleur

- materialisatie zorgt voor samenhang.

- hoofdzakelijk natuurlijke materialen en 

kleuren (niet verzadigd), kleur (ook baksteen) 

slechts als accent.

– dakpannen in nuances van grijs tot zwart, 

en of gemêleerd  rood/oranje. 

- één hoofdkleur voor het dak geldt voor 

minimaal 50% van de gevellengte van de rij 

tweekappers. Een hoofdkleur voor de gevel 

geldt voor minimaal 50% van de gevellengte 

van de rij tweekappers. 

- een tweekapper wordt in samenhang 

vormgegeven, dwz dat de twee woningen 

in de tweekapper in de basis dezelfde 

kleurstelling en materialisering hebben.

Ornamentiek

- de woningen zijn hedendaags en kennen 

verfijning in detaillering. Het oog blijft 

geboeid. Bijvoorbeeld door subtiele 

combinaties van metselwerkverbanden.



natuurlijk palet van kleuren en materialen, eigentijds ambachtelijk, aardetinten

kapvorm en royale gevelopening op 
begane grond

gevelopeningen op verdieping vormgegeven als raam, diversiteit 
in goothoogte (echter: in hoofdzaak lage goot)

doorgezakte kap rijwoningaardse tinten, hedendaagse 
materiaalgebruik, mee-ont-
worpen zonnepanelen

bijgebouw mee-ontworpen

overgang dak gevel niet 
zwaar aangezet
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Op het erf   

Het gebouw moet een krachtig gebaar 

maken en eenheid uitstralen, er wordt 

daarom terughoudend omgegaan 

met het toepassen van elementen die 

de nadruk op de individuele woning 

leggen. Het gebouw krijgt een naam, 

welke in het gevelontwerp kan worden 

opgenomen.

 

Regels

Massabeeld

- Verschijningsvorm rondom het erf 

eenduidig in handschrift .

- hoofdmassa’s en ondergeschikte 

massa’s vormen een samenhangende 

totaalcompositie. Voorbeelden van 

ondergeschikte massa’s zijn aan- en 

uitbouwen, erkers en serres.

- Hoofdmassa’s voorzien van een kap.

Bouwhoogte

-  Eén laag met kap.

-  Bijgebouwen één bouwlaag.

Inleiding
In zone 2b staat het ‘hoofdgebouw’ 

van het plan: centraal gelegen 

en aan het ‘erf’, de belangrijkste 

openbare ruimte van het plan. Het erf 

is de ontmoetingsplaats, hier komt  

zitgelegenheid en een boom die de 

gelegenheid krijgt om groot te groeien. 

Het gebouw in zone 2b manifesteert 

zich als een object in een groene 

ruimte. Het is alzijdig georiënteerd: 

de zijgevels hebben dezelfde 

materialisatie als de voorgevel en in de 

zijgevels zijn openingen opgenomen. 

Het gebouw is symmetrisch van opzet, 

zoals aangegeven op de verbeelding 

hiernaast. Op het achtererf staan 

garages. De garages in de achtertuin 

behorend bij de hoekwoningen, 

worden tegen de rooilijn van het blok 

geplaatst. Middendoor het gebouw ligt 

een ontsluitingsstraatje, mede bedoeld 

voor auto’s. Zijgevel van de woning, 

tuinmuur, garage en poort doen mee 

in de architectuur van het blok als 

geheel, onder andere door toe te 

passen materiaal en gevelopeningen.

De architectuur bestaat uit een 

hedendaagse interpretatie van de 

klassieke boerenhoeve. Traditioneel 

in materiaalkeuze, eigentijds 

in vormgeving en toepassing 

van materiaal en detail. De 

gevelarchitectuur speelt in op de 

ligging aan het openbaar gebied en 

benut de kansen die dit biedt. Woning 

entrees zijn geprononceerd, meer dan 

een deur in de gevel. 

Het gebouw is terughoudend in 

ornamentiek en dient niet ‘tuttig’ 

te worden. Het toe te passen palet 

bestaat uit natuurlijke materialen met 

een aardse kleurstelling. Overwogen 

kan worden het gebouw in hout uit 

te voeren, mogelijk in een donkere 

(zwarte) tint, in combinatie met een 

oranje pan.



- gebouw symmetrisch over langs- en dwarszijde
massa

gevel

ontsluiting

kappen
gebouw als object: 
- gevel in materialisatie alzijdig
- gevelopeningen rondom (tuinmuur behandeld als gevel)

- voordeuren aan voorgevel
- parkeren via achterpad, garages gesitueerd aan achterpad

- accenten d.m.v. kappen op woningen en poortgebouw
- symmetrie in kapvorm
- dakkapellen doorbreken gootlijnen niet
- pv panelen mee-ontworpen in dakvlak
- optioneel veranda t.p.v. voorgevel
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historische voorbeelden: eenlaags met kap, 
doorgaande goot, eenheid in vormgeving, 
natuurlijke kleuren en materiaalgebruik, 

Daken

- hoofdmassa heeft een duidelijke 

herkenbare dominante kaprichting.

- zadeldaken en schilddaken zijn 

toegestaan.

- dakkapellen zijn vormgegeven in 

architectuur van hoofdmassa.

- zonnepanelen worden 

mee-ontworpen in het dakvlak

- Daken van garages grenzend 

aan het openbaar gebied worden 

mee-ontworpen.

Gevels

- gevels staan in een vaste rooilijn, 

kleine verspringingen zijn toegestaan.

- gevels bestaan uit natuurlijke 

materialen.

- ondergeschikte massa’s worden in 

hetzelfde materiaal uitgevoerd als de 

hoofdmassa.

- geen blinde gevels grenzend aan de 

openbare ruimte.

- reactie gevraagd op ligging aan 

openbaar gebied.

Bijgebouwen en uitbouwen 

Uitbreidingsopties zijn passend bij de 

architectuur van de hoofdmassa.

Materialisatie en kleur

- materialisatie zorgt voor samenhang.

- hoofdzakelijk natuurlijke materialen 

en kleuren, kleur (ook baksteen) 

slechts als accent.

- geen verzadigde kleuren als 

hoofdmateriaal voor de gevel.

– dakpannen in nuances van grijs tot 

zwart. Ook oranje of gemêleerd rood/

oranje pannen zijn mogelijk.

Ornamentiek

- terughoudend omgaan met toepassen 

van ornamentiek. Voorkom dat het 

gebouw tuttig wordt. Tegelijk wordt  

een gebouw gevraagd met aandacht 

voor zorgvuldig ontworpen detail, 

waarbij het oog geboeid blijft.



natuurlijk palet van kleuren en materialen, eigentijds ambachtelijk

mogelijk veranda voorbeelden openingen in erfscheiding 

heldere vormgeving, fraaie, ingetogen combinaties van kleur en materiaal
volumes verbonden door eenheid in kleur en materiaal aandacht voor entreepartij
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De Eilanden

Inleiding
Zone 3 bestaat uit de twee eilanden, 

beide ontsloten vanaf de Wilgenlaan. 

Aan de noordzijde ligt een eiland 

met 7 vrijstaande woningen, aan de 

zuidzijde van de Wilgenlaan ligt een 

eiland met 3 vrijstaande woningen. 

Op beide eilanden worden vrije kavels 

ontwikkeld. Bewoners kunnen op de 

eilanden hun droomwoning realiseren, 

onder de beeldregie zoals omschreven 

in dit BKP. 

De drie woningen op het zuidelijk eiland 

zijn de meest luxe woningen in het plan. 

Het openbaar gebied krijgt een groene, 

natuurlijke uitstraling met een eigen 

signatuur. 

In stijl en sfeer sluiten de woningen 

op de eilanden op hoofdlijnen aan 

op  de beeldkwaliteit zoals die geldt 

voor de overige zones. De woningen 

zijn stoer, zorgvuldig gedetailleerd en 

kennen een terughoudend gebruik van 

ornament. Kopers worden uitgedaagd 

een hedendaagse woning te bouwen 

met een luxe uitstraling. De uitstraling 

van de woningen is eigentijds en 

optimistisch. 

De woningen refereren aan een 

landelijke bebouwingstypologie. Dit 

kan bijvoorbeeld een referentie zijn 

de boerenschuur, met een duidelijk 

herkenbare hoofdvorm. De woning kan 

ook teruggrijpen op andere landelijke 

typologieën, zoals het boeren landhuis. 

Woningontwerpen stralen 

ontwerpenergie uit.  Ze zijn 

geïnspireerd, kennen een doeltreffende 

detaillering en zijn niet tuttig. Het is 

uitdrukkelijk niet de bedoeling dat 

op de eilanden boerderettes worden 

gerealiseerd. Met de referentiebeelden 

op de volgende pagina’s wordt 

aangegeven welk type architectuur 

wordt verwacht.

Alle woningen hebben een kap, een plat 

dak is niet toegestaan. De kap speelt 

noordelijk eiland

zuidelijk eiland
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een prominente rol in de vormgeving 

van de woning. Kappen hebben aan alle 

zijden ofwel geen overstek, ofwel royale 

overstekken. Samengestelde kappen 

zijn toegestaan, de totale kap vormt een 

samenhangend geheel. 

Aan- en opbouwen en bijgebouwen 

vormen een belangrijk onderdeel van 

het totaalontwerp van de woning. Dit 

mag in contrasterend kleur en materiaal 

met het hoofdvolume, zolang het 

resultaat harmonieus is.

Het kleur- en materiaalgebruik van de 

woningen is eenduidig en overtuigend. 

Het palet bestaat uit natuurlijke kleuren 

en materialen, waarbij ook voor andere 

materialen dan metselwerk kan worden 

gekozen. Rood/paars metselwerk word 

vermeden. Gebruik van bijvoorbeeld 

stucwerk, zink en keramiek is 

toegestaan.

De woningen zijn open richting de 

openbare ruimte: er bevinden zich geen 

dichte ruimtes zoals een berging aan de 

voorzijde van een woning. Een entree in 

de voorgevel is wel toegestaan, evenals 

een entree in de zijgevel. Er wordt 

uitdrukkelijk aandacht besteed aan 

meerdere kapvormen mogelijk, bijvoorbeeld

natuurlijk palet

aan-, uit-, opbouwen in 
harmonie met hoofdvolume, 
mag contrast vormen met 
hoofdvolume

eenduidig kleur-/
materiaalgebruik

voorzijde gaat relatie aan 
met openbare ruimte, 
keert zich er niet van af

zadeldak

asymmetrisch, 
doorgezakt

schilddak

overige principes

entrees, deze vormen een belangrijk deel 

van de vormgeving van de woning. 

Voor ieder van de tien vrije kavels wordt 

een kavelpaspoort opgesteld. Deze 

paspoorten zijn geen onderdeel van dit 

BKP. In het kavelpaspoort worden onder 

andere de maximale gebouwcontouren, 

goot- en nokhoogte en erfscheidingen 

vastgelegd. 
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Referenties 

-   duidelijk herkenbare hoofdvorm, enkelvoudig  
     of samengesteld
-   meerdere kapvormen mogelijk 
-   kap speelt prominente rol in ontwerp
-   natuurlijke kleuren en materialen
-   stoere, hedendaagse wonigen
-   aan- uitbouwen mee-ontworpen, mag in   
     afwijkende kleur/materiaal
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Referenties

-   enkelvoudige of samengestelde  hoofdvorm
-   meerdere kapvormen mogelijk 
-   natuurlijke kleuren en materialen
-   stoere wonigen
-   aan- uitbouwen imogen afwijkende kleur/materiaal
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niet gewenstRegels

Massabeeld

- één of twee lagen met kap, diversiteit in 

goothoogte en dakvorm.

Bouwhoogte

-  één of twee lagen met kap.

-  bijgebouwen één bouwlaag.

Daken

- verschillende kapvormen toegestaan, 

de kap vervult een prominente rol in 

het ontwerp en wordt overtuigend 

vormgegegven.

- zonnepanelen worden meegenomen in 

het architectonisch ontwerp van woning.

- leien en vlakke pannen zijn toegestaan, 

evenals rieten daken.

- bijzondere aandacht voor goten en 

boeidelen; mee-ontwerpen dakranden.

- ofwel geen ofwel royaal overstek

Gevels

- gebruik natuurlijke materialen.

- boeiende, evenwichtige compostie van 

gevelvlakken en gevelopeningen.

- kleur: natureltinten

- gevels zoeken een relatie met (semi-)

openbaar gebied oa door royale 

gevelopeningen op de begane grond. 

Bijgebouwen en uitbouwen 

- vormen een overtuigend onderdeel 

van het totaalontwerp. Mag in contrast 

met hoofdvolume indien passend binnen 

ontwerp. Zie ook de referenties.

Materialisatie en kleur

- hoofdzakelijk natuurlijke materialen 

en kleuren (niet verzadigd). Duidelijk 

herkenbare hoofdkleur/-materiaal. 

Voorkomen te contrastrijke woningen.

Ornamentiek

- terughoudend gebruik van ornamentiek



| Beeldkwaliteitsplan Rijsoord De Oude Boomgaert    21 november 201834

Groeninrichting

De groeninrichting levert een grote 

bijdrage aan de beleving van De Oude 

Boomgaert. Het groenplan is divers 

en refereert, net als de bebouwing en 

het stedenbouwkundig plan, aan het 

traditionele boerenerf. De beplanting is 

grotendeels inheems en roept beelden 

van herkenning op. 

Aan de entree van het plangebied 

ligt een siertuin, met onderbeplanting 

die een groot deel van het jaar in 

bloei staat. Indien er bomen worden 

geplant, zijn deze kleinblijvend, van de 

derde grootte, bloeiend in het voorjaar 

en verkleurend in het najaar. Het 

toepassen van heesters is mogelijk, bij 

voorkeur bloeiende. De beplanting in de 

siertuin draagt bij aan het vergroten van 

de biodiversiteit in het plan.

Op het erf wordt een boom geplant, 

die de ruimte krijgt om uit te groeien 

tot een monumentale blikvanger. De 

boom markeert de belangrijke openbare 

ruimte in het plan. Hier, centraal in het 

plan, is de plek waar buurtgenoten 

elkaar ontmoeten, in de schaduw onder 

het bladerdek. 

Aan de zuidkant van het erf staat een 

aantal perenbomen, als herinnering 

aan de huidige boomgaard. Indien 

mogelijk worden de perenbomen van 

de huidige boomgaard gebruikt, indien 

dit niet mogelijk blijkt, worden nieuwe 

perenbomen aangeplant. 

 

De weg vervolgend richting westen, 

ligt de wilgenlaan: een dubbele rij 

knotwilgen, in een talud langs het 

water. Deze dubbele bomenrij begeleidt 

het zicht vanuit het plangebied op het 

Waalbos. Via de wilgenlaan worden de 

twee eilanden ontsloten. Op het zuidelijk 

eiland bevindt zich ter hoogte van de 

entree een treurwilg, met alle ruimte om 

uit te groeien tot beeldbepalende boom.  

Veel van het groen nodigt uit tot direct 

gebruik: knotten van wilgen, plukken en 

onderhouden van perenbomen, plukken 

van bloemen. 

Aan de zuidrand van het plangebied 

wordt een houtsingel met pad 

aangelegd, openbaar toegankelijk. 

Het pad wordt geflankeerd door een 

diversiteit aan bomen en ligt lager dan 

de naastgelegen private tuinen.

In het water worden plasbermen 

aangelegd. Deze overgangszone tussen 

water en land stimuleert de diversiteit 

van zowel flora als fauna en is een 

goede voedingsbodem voor het laten 

groeien van riet. Dit riet wordt ingezet 

als landschappelijk element, maar 

ook als manier om de privacy van de 

woningen met een tuin aan het water te 

waarborgen. 

Het gras in het plan wordt zo veel 

mogelijk extensief beheerd.



wilgenlaan
perenbomen siertuin

treurwilg

riet solitair

houtsingel

houtsingel

solitair
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Straatprofielen

profiel 1  
entree door siertuin

schaal 1:200

5
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3
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profiel 2 
straatje Aan het erf 5

2

3
1
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Straatprofielen

profiel 3 
Rijksstraatweg

profiel 4 
houtsingel
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profiel 5  
Wilgenlaan
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Inleiding
Erfscheidingen dragen in belangrijke mate 

bij aan de beleving van het plan. Ze bepalen 

mede de samenhang die er in het plan 

ontstaat en geven vorm aan de overgang 

tussen publiek en privaat domein. 

In zone ‘Het Lint’ is de algemene 

doelstelling om bewoners de gelegenheid 

te geven zelf expressie te geven aan 

hun voortuin, zoals ook elders aan de 

Rijksstraatweg. De bestaande sloot 

vormt de ruimtelijke erfscheiding van de 

meerderheid van de tweekappers. Ten 

noorden van de bestaande sloot wordt de 

erfscheiding gevormd door een greppel. 

Per twee woningen komt er een dammetje 

over de sloot/greppel. Het is aan de 

bewoners om de onderlinge erfscheiding te 

organiseren.

In zone 2 is het de wens om een contrast 

te maken tussen zone ‘Aan het Erf’ (de 

tweekappers en rijwoningen) en zone 

‘Op het Erf’ (het ‘hoofdgebouw). De 

erfscheidingen ondersteunen deze wens. 

In zone 2a bestaan de erfscheidingen in 

de voortuinen uit lage groenblijvende of 

beukhagen. Tezamen vormen deze hagen 

een omkadering van de openbare ruimte, 

waarin de woningen van zone 2b staan. 

Hier geen hagen, maar een gebouw dat met 

zijn rooilijn in het openbaar gebied staat. 

In de vormgeving van de openbare ruimte 

wordt een zone gecreëerd die de bewoners 

zich kunnen toe-eigenen, bijvoorbeeld 

door het plaatsen van een bankje en/

of bloempotten. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid om op eigen erf een veranda 

aan te leggen.

In zone ‘De Eilanden’, ter plaatse van de 

eilanden, bestaan de erfscheidingen weer 

uit hagen. Deze geven vorm aan de ruimtes 

waar de woningen aan liggen en kunnen 

van een andere soort zijn dan die in zone 2.

regels

- erfscheidingen van voor- en zijtuinen (tot  

halverwege de achtergevel) grenzend aan 

het openbaar gebied geschieden middels 

hagen met een hoogte van 0,7-1,0 m¹  (zie 

pagina 40);

- openingen in de haagjes aan de voortuin 

niet breder dan strikt noodzakelijk;

- waar een zijtuin grenst aan het openbaar 

gebied, wordt deze afgeschermd met een 

haag 1,8 - 2,0 m¹ hoog; 

- uitzondering hierop zijn de woningen op 

het erf. De hoekwoningen krijgen tpv de 

overgang naar het openbaar gebied een 

erfscheiding in dezelfde materialisatie en 

stijl als de gevel van de woningen;

- op de kaart van de erfscheidingen is 

aangegeven waar de overgang tussen 

openbaar en privé wordt gemaakt door 

middel van Delftse stoepen. Dit is een zone 

van circa  1 meter breed voor de woning, 

waar mensen hun bankje of bloempotten 

kunnen neerzetten. Deze stoep ligt op 

openbaar terrein en wordt gemarkeerd 

in de bestrating. Het behoort bij deze 

woningen ook tot de mogelijkheden om 

voor de voorgevel, op privaat terrein, een 

veranda te realiseren.
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Inleiding
Water vervult een belangrijke rol in het 

stedenbouwkundig ontwerp. Het vormt 

de landschappelijke overgang naar 

het Waalbos, begeleidt de wilgenlaan 

en  wordt ingezet als woonkwaliteit. 

Ongeveer de helft van de woningen in 

het plan ligt aan het water. Doelstelling is 

dat de waterkanten zoveel mogelijk een 

natuurlijk, landelijk karakter krijgen. Niet 

alleen voor het totaalbeeld, maar ook 

bezien vanuit de woonkwaliteit van de 

woningen. 

Oevers grenzend aan privaat

Idee is om de tuinen zoveel mogelijk 

verblijfs- en gebruikskwaliteit aan het 

water te geven en tegelijk het totaalbeeld 

te conditioneren. Vanaf openbaar gebied 

is er goed zicht op de oevers die grenzen 

aan de private kavels, de inrichting van 

de oeverzone bepaalt dan ook in grote 

mate de belevingskwaliteit. 

Door middel van het inzetten van 

plasbermen, wordt een aantal doelen 

nagestreefd. Plasbermen stimuleren 

biodiversiteit van flora en fauna. De 

rietkragen die door de plasbermen 

ontstaan, zorgen daarnaast ook voor 

privacy en voor een natuurlijk beeld.

Kavels worden uitgegeven inclusief een 

deel van het aangrenzende water.

Tweekappers 

De kavels van de woningen aan het water 

zijn over het algemeen diep, een steil 

talud tpv de achtertuin is daarom geen 

noodzaak. In de basis wordt een talud van 

1:2 tot 1:3 aangelegd zonder beschoeiing. 

Kopers krijgen opties aangeboden voor 

het plaatsen van een terras, net boven 

waterniveau (zie volgende pagina). 

Ook de aanleg van een kleine steiger 

behoort tot de mogelijkheden. Andere 

vlonderopties zijn mogelijk, mits deze 

een verblijfsplek bieden net boven 

waterniveau en minimaal 1,5 meter uit 

de zijdelingse erfgrens liggen. Het is 

toegestaan vlonders en steigers aan te 

leggen tot maximaal 1,5 meter over de 

waterlijn. Hoge beschoeiingen zijn tpv 

private oevers niet toegestaan. 

Rijksstraatweg

De bestaande sloot aan de Rijksstraatweg 

wordt gedempt en vervangen door een 

greppel met dammetjes ter hoogte van de 

woningentrees. Het aanbrengen van een 

hoge beschoeiing is niet toegestaan.

Eilanden

De eilanden krijgen een zo natuurlijk 

mogelijke overgang tuin-water. Hier 

is gekozen voor een talud van 1:2 tot 

1:3 zonder beschoeiing en incidenteel 

een plasberm. Hierdoor ontstaat een 

zachte overgang tussen eiland en 

water. Vlonders zijn mogelijk, mits deze 

een verblijfsplek bieden net boven 

waterniveau en minimaal 1,5 meter uit 

de zijdelingse erfgrens liggen. Het is 

toegestaan vlonders en steigers aan te 

leggen tot maximaal 1,5 meter over de 

waterlijn. 
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Referenties optie 1, 2 en 3

Riet

Riet

Riet

Riet

Riet

Riet

Talud 1:2 a 1:3 Talud 1:2 a 1:3

Minimale afstand tot  
zijdelingse erfgrens

Minimale afstand tot  
zijdelingse erfgrens

min. 150cm

min. 150cm

min. 150cm

min. 150cm
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Oevers grenzend aan publiek

Publiek toegankelijke oevers bevinden 

zich aan de Wilgenlaan, aan een 

strook aan de noordzijde van het plan 

en langs het water aan de zuidzijde 

van het plangebied. Publieke oevers 

krijgen een talud van ca 1: 3 zonder 

beschoeiing. De begroeiing van 

het talud bestaat uit wild gras met 

bloemenmengsel, extensief beheerd.

publieke oevers: stimuleren van 
biodiversiteit en natuurlijke uitstraling.
Flauwe taluds en plasberm (indien 
passend binnen profiel)
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Inleiding
De verharding in het plan versterkt 

het landschappelijk gevoel. De 

hoeveelheid verharding wordt zo veel 

mogelijk beperkt, rijbanen zijn niet 

breder dan strikt noodzakelijk. De auto 

is overal te gast, er is geen sprake van 

gescheiden verkeer. De verharding 

bestaat uit paden en pleinvormige 

ruimtes, nergens heeft de verharding 

de uitstraling van een klassieke rijbaan. 

In het inrichtingsplan zal de verharding 

in detail worden uitgewerkt.

Profiel

Op de centrale ontsluiting is 

tweerichtingsverkeer mogelijk. De 

verharding wordt zowel door auto’s, 

fietsers als voetgangers gebruikt. 

Centraal in het plan ligt het erf. Hier 

wordt het plan zo ingericht, dat twee 

auto’s elkaar niet of met moeite kunnen 

passeren. De zijpaden die voor de 

woningen langs lopen zijn bedoeld voor 

eenrichtingsverkeer. De paden zijn 

smal en liggen in het groen, los van de 

kavels van de woningen. Langs deze 

paden liggen langsparkeerplaatsen. In 

de bestrating van de paden worden op 

subtiele wijze loopzones aangeduid. 

Via een klein stukje verharding worden 

deze paden verbonden met de kavels. 

Kleur en materiaal

De paden en erven worden 

uitgevoerd in een gemêleerde  

elementenverharding. In het 

legpatroon kent de verharding oog 

voor detail door het toepassen 

van verschillende verbanden. De 

toegangspaden tot de achtererven 

zijn ondergeschikt in de hiërarchie 

en worden in een afwijkende kleur 

gerealiseerd. Op het erf en het zuidelijk 

eiland wordt er naar gestreefd 

om (gebonden) halfverharding toe 

te passen. De textuur, kleur en 

het geluid wanneer je je over de 

halfverharding beweegt dragen bij 

aan de verblijfskwaliteit. De route aan 

de zuidrand van het plan wordt als 

schelpenpad uitgevoerd. 

Parkeerplaatsen kunnen in een vorm van 

halfopen verharding worden aangelegd, 

mits de gebruikskwaliteit van de 

parkeerplaatsen gegarandeerd is.
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Inleiding
‘De Oude Boomgaert’ grenst aan 

recreatiegebied ‘Het Waalbos’. Via een 

nieuwe verbinding wordt het Waalbos 

vanuit het plangebied ontsloten. 

Dit is een plek voor avontuur en 

ontspanning. De oudere jeugd kan hier 

onbegeleid gebruik van maken. Voor 

de jongere kinderen is een beschutte 

plek, dichter bij de woningen gewenst. 

Daarom wordt in het plangebied een 

speelvoorziening opgenomen voor 

kinderen van 2 tot 6 jaar. Deze wordt 

gepositioneerd op een centrale plek in 

het plan, verkeerveilig, met voldoende 

sociale controle. De speelplaats 

krijgt toestellen met een natuurlijke 

uitstraling, er komt zitgelegenheid 

en er wordt voorzien in plekken 

met schaduw. De valondergrond 

zal worden gemaakt van natuurlijke 

materialen.

Naast deze aangelegde elementen 

bieden de grasveldjes gelegenheid tot 

spelvormen met eigen spelinvulling, 

bijvoorbeeld met de bal.
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Samenvatting akoestisch onderzoeksrapport 

In het kader van de ontwikkeling van 65 nieuwbouwwoningen op het terrein van Toerkoop 

Reisbureau De Jong aan de Rijksstraatweg in Rijsoord is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

naar de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen. 

 

De geluidbelasting op de gevels van de geplande nieuwbouw is in de 1e lijns en 2e lijns bebouwing 

en ook bij enkele woningen in de 3e en 4e lijns bebouwing hoger dan de voorkeurswaarde van  

48 dB. De maximale ontheffingswaarde van zowel de Rijksweg (53 dB) als van de Rijksstraatweg 

(63 dB) wordt niet overschreden. De gecumuleerde geluidbelasting is maximaal 63 dB, dus wordt 

de plandrempel die in het Actieplan Ridderkerk 2015-2018 is gesteld voor alle geluidbronnen niet 

overschreden. 
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1 Inleiding 

Onze opdracht 

In opdracht van Heilijgers Projectontwikkeling B.V. in Amersfoort heeft LBP|SIGHT een akoestisch 

onderzoek verricht met betrekking tot de voorgenomen nieuwbouw van woningen aan de 

Rijksstraatweg in Rijsoord. Dit onderzoek doet verslag van de geluidbelasting op de gevels van de 

nieuwbouw vanwege omliggende wegen. Het doel van het onderzoek is om te bepalen hoe de 

nieuwbouw met inachtneming van de Wet geluidhinder en het beleid van de gemeente Ridderkerk 

gerealiseerd kan worden. 

 

De rapportage met het kenmerk R072275aa.00001.fwi, versie 04_001 van 16 november 2017 

komt hiermee te vervallen. 

 

Het project 

Het plan wordt gerealiseerd aan de Rijksstraatweg in Rijsoord en betreft de nieuwbouw van 

65 woningen. De nieuwbouw komt op de plaats van de grond van Toerkoop Reisburo De Jong. 

Toerkoop voert geen activiteiten meer uit, maar de bestaande opstallen en terreinen worden nog 

steeds bedrijfsmatig gebruikt conform de huidige bestemming, zijnde “bedrijf”. Figuur 1.1 geeft de 

situatie weer. In figuur 2.2 van het volgende hoofdstuk is het inpassingsplan gepresenteerd. 

 

 
Figuur 1.1 

Onderzoeksgebied – blauw gebied geeft locatie projectgebied weer 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Gehanteerde tekeningen 

Bij het onderzoek hebben we gebruikgemaakt van de situatietekening, plattegronden, doorsneden 

en gevelaanzichten gemaakt door architectenbureau Kokon in Rotterdam, LRC- Toerkoop van  

16 januari 2017. 

2.2 Onderzoeksgebied 

De zone van de twee lokale wegen (Rijksstraatweg en Achterambachtseweg) en een Rijksweg 

(A16) ligt binnen het plangebied. Figuur 2.1 geeft de situatie van de omliggende wegen van het 

plangebied weer. In geel hebben we de Rijksstraatweg aangegeven binnen de bebouwde kom. De 

maximale snelheid is daar 50 km/u. De maximale snelheid van het deel van de Rijksstraatweg dat 

langs het planproject is gelegen, bedraagt in de huidige situatie 60 km/u en is buitenstedelijk 

gelegen, maar wordt in de toekomst uitgevoerd als een weg met een maximale snelheid van 

50 km/u. Het betreft een situatie binnen de bebouwde kom. 

 

De Achterambachtseweg is buiten de bebouwde kom gesitueerd. De maximale snelheid is 

60 km/u. 

 

De kortste afstand van de nieuwbouw tot de as van de omliggende wegen zijn hieronder weer-

gegeven: 

 de Rijksweg A16 circa 295 meter; 

 de Rijksstraatweg (50 km/u) circa 15 meter; 

 de Achterambachtseweg (60 km/u) circa 115 meter. 

 

De nieuwbouw ligt binnen de van toepassing zijnde geluidzones (zie bijlage II Wettelijk kader). 

Daarom moet de geluidbelasting bepaald worden. De gele (gesloten) lijn geeft de Rijksstraatweg 

aan die gelegen is in de bebouwde kom. De gele gestreepte lijn geeft aan dat in de toekomstige 

situatie ook dit deel van de Rijksstraatweg binnen de bebouwde kom ligt én waarvan de maximale 

snelheid verlaagd wordt van 60 km/u naar 50 km/u. In dit onderzoek zijn we, na overleg met de 

gemeente Ridderkerk, uitgegaan van de maximale snelheid op de Rijksstraatweg van 50 km/u. 

 



 

 R072275aa.00001.fwi | versie 05_001 | 4 juni 2018 7 

 
Figuur 2.1 

Wegen rondom planproject – geel is de Rijksstraatweg binnen de bebouwde kom (50 km/u) 

 

 

In figuur 2.2 hebben we met verschillende kleuren het woningbouwproject aan de Rijksstraatweg 

opgedeeld, omdat de afstand van de nieuwbouwwoningen tot de wegen rondom het planproject 

varieert. In de volgende opsomming hebben we de kleuren gekoppeld aan de typen woningen. 

 

 Paars:  6 twee-onder-een-kap woningen en een vrijstaande woning die al  

 aanwezig is op het projectgebied. 

 Groen:  13 rijtjeswoningen en 3 twee-onder-een-kap woningen. 

 Oranje:  8 patiowoningen en 8 twee-onder-een-kap woningen. 

 Blauw:  10 vrijstaande woningen. 

 

 
Figuur 2.2 

Inpassing planproject 
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3 Wettelijk kader 

3.1 Wet geluidhinder 

In de zin van de Wet geluidhinder is voor de nieuwbouw met betrekking tot de Rijksweg A16 

sprake van nog niet geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied langs een bestaande 

weg. Met betrekking tot de Achterambachtseweg is ook sprake van nog niet geprojecteerde 

woningen in buitenstedelijk gebied langs een bestaande weg. 

 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van de woningen bedraagt 48 dB 

voor iedere weg afzonderlijk. Op grond van artikel 83 lid 1 Wet geluidhinder bedraagt de maximale 

ontheffingswaarde 53 dB voor de Rijksweg A16 en de Achterambachtseweg. 

 

Voor de Rijksstraatweg geldt volgens artikel 83 lid 2 uit de Wet geluidhinder een maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB. 

 
Geluidbeperkende maatregelen 

Als de geluidbelasting vanwege een weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, moeten in 

principe maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot die waarde. 

Hierbij hanteert de Wet geluidhinder de volgende volgorde van voorkeur: 

 maatregelen bij de bron (het aanbrengen van een geluidreducerend wegdek, het reduceren 

van de verkeersintensiteit of het verlagen van de snelheid); 

 maatregelen in de overdracht (het situeren van niet-geluidgevoelige bebouwing tussen de bron 

en de nieuwbouw of het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal). 

 

Als de genoemde maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of als deze overwegende bezwaren 

van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten, kan bij 

de gemeente Ridderkerk een zogenoemde 'hogere waarde' voor de geluidbelasting op een gevel 

aangevraagd worden tot ten hoogste de maximale ontheffingswaarde. 

 

Hogere waarde 

De maximale ontheffingswaarde bedraagt 53 dB voor de Rijksweg A16 en de 

Achterambachtseweg afzonderlijk van elkaar. Voor de Rijksstraatweg geldt een maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB. 

 

Begrip gevel 

De geluidbelasting mag niet hoger zijn dan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor de 

Rijksweg A16 en de Achterambachtseweg afzonderlijk van elkaar en niet hoger dan de maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB voor de Rijksstraatweg, tenzij desbetreffende gevels worden 

uitgevoerd als een dove gevel. Een dove gevel is: 

 een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in 

NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil 

tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB. 

 een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, 

mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.  
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In de toelichting wordt gesproken over delen die in bijzondere omstandigheden moeten kunnen 

worden geopend, bijvoorbeeld een nooduitgang. 

 
Aandachtspunt bij het realiseren van een verblijfsruimte aan alleen een dove gevel is de spui-

ventilatie. Met spuien wordt een veelvoud van de ventilatiecapaciteit bereikt ten opzichte van 

‘gewone’ continue ventilatie. Spuien is bedoeld om kortstondig de ruimte te doorluchten, 

bijvoorbeeld bij het aanbranden van voedsel. 

 

In het Bouwbesluit is opgenomen dat voor iedere verblijfsruimte beweegbare constructie-

onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie moeten zijn opgenomen voor de spuiventilatie. 

Ten minste één van die beweegbare constructieonderdelen is een beweegbaar raam. 

 

Cumulatie 

De Wet geluidhinder verplicht bij verlening van een hogere waarde de cumulatie van verschillende 

geluidbronnen in beeld te brengen. De hogere waarde wordt niet verleend als de gecumuleerde 

geluidbelasting leidt tot een (naar het oordeel van B en W) onaanvaardbare geluidhinder. De 

cumulatieberekening wordt alleen uitgevoerd als sprake is van een relevante blootstelling aan 

verscheidene geluidbronnen. Dit is het geval als de zogenoemde voorkeursgrenswaarde van die 

bronnen wordt overschreden. 

3.2 Actieplan gemeente Ridderkerk 

De gemeente Ridderkerk kiest in haar Actieplan Geluid Ridderkerk 2015-2018 voor een plan-

drempel van 63 dB voor alle geluidbronnen. Voor nieuwe situaties geldt deze waarde als 

grenswaarde. Dit betekent dat de geluidbelasting door wegverkeer, de gecumuleerde 

geluidbelasting door alle wegen tezamen, maximaal 63 dB mag zijn. Voor de keuze van 63 dB 

geeft de gemeente Ridderkerk twee redenen. 

 

De eerste reden is dat bij nieuwbouw een uiterste grenswaarde van 63 dB geldt. De voorkeurs-

grenswaarde is 48 dB. Indien een woning gebouwd wordt waarvan de geluidbelasting hoger is dan 

48 dB kan het college van B en W hogere grenswaarden verlenen, tot en met 63 dB. Bij het 

vaststellen van hogere grenswaarden stelt B en W voorwaarden zoals een geluidluwe gevel en/of 

een geluidluwe buitenruimte van ten hoogste 48 dB inclusief wettelijke aftrek volgens artikel 110g 

Wet geluidhinder. Ridderkerk wil de bestaande woningen hiermee gelijktrekken. 

 

De tweede reden is dat een plandrempel van 63 dB aansluit bij de saneringsregeling Wet geluid-

hinder. Deze regeling kent een maximale grenswaarde voor het geluidniveau binnen woningen van 

43 dB artikel 111 Wet geluidhinder. 

 

Voor de gemeente Ridderkerk is de aanleg van stiller wegdek de meest kosteneffectieve methode 

om de geluidbelasting op de gevels van woningen en daarmee de geluidhinder terug te dringen. In 

het Actieplan 2015-2018 staat wel genoemd dat het verstandig is om de aanleg van stillere wegen 

aan te laten sluiten bij de natuurlijke onderhoudsmomenten van die wegen. 

 

  



 

 R072275aa.00001.fwi | versie 05_001 | 4 juni 2018 10 

In het Actieplan Geluid Ridderkerk 2015-2018 worden er per wegvak woningen in kaart gebracht 

waar de geluidbelasting gelijk of hoger is dan 63 dB. In het Actieplan 2015-2018 is een overzicht 

gegeven van woningen boven de plandrempel van 63 dB. Aan de Rijksstraatweg, ter hoogte van 

het project Toerkoop, zijn dat er volgens de gemeente 58 woningen. Wanneer er een stiller 

wegdek wordt toegepast (ten minste 3 dB stiller wegdek, dan het huidige wegdek) op dit deel van 

de Rijksstraatweg, dan neemt het aantal “plandrempeloverschrijdingen” af tot totaal 

20 overschrijdingen. 

 

Op langere termijn (na 2018) is voor onder andere de Rijksstraatweg onderhoud noodzakelijk. De 

prioriteit wordt gegeven aan het vervangen van de wegvakken met stiller wegdek, waar de afname 

van het aantal plandrempeloverschrijvingen het grootste is. 
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4 Berekeningen 

4.1 Rekenmethode 

De geluidbelasting bepalen we op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (volgens 

artikel 110d Wet geluidhinder). In de onderhavige situatie hebben we de geluidbelasting bepaald 

met behulp van Standaard Rekenmethode II. Bij de berekeningen zijn we uitgegaan van de 

zogenoemde VOAB-afspraken; maximaal één reflectie, een minimum zichthoek voor reflecties van 

twee graden en een maximum sectorhoek van vijf graden. 

4.2 Rekenmodel 

Van de situatie is een driedimensionaal rekenmodel gemaakt. Hierbij hebben we gebruikgemaakt 

van de software Geomilieu versie 4.30. 

 

Gebouwen 

De nieuwbouw betreft 57 woningen met 3 bouwlagen (gebouwhoogte circa 9 meter) en 

8 (patio)woningen met 2 bouwlagen (gebouwhoogte circa 6 meter). De nieuwbouw betreft: 

 10 vrijstaande woningen; 

 16 twee-onder-een-kap woningen (groot); 

 18 twee-onder-een-kap woningen (klein); 

 8 patiowoningen (circa 6 meter hoog); 

 13 rijtjeswoningen. 

 

Alle bebouwing hebben we gemodelleerd met een reflectiepercentage voor de gevels van 80%, 

zoals voor normale situaties is voorgeschreven. Bij de berekening van de geluidbelasting hebben 

we rekening gehouden met de aanwezigheid van de omliggende bestaande bebouwing. 

 

Rekenpunten 

De toekomstige geluidbelasting hebben we bepaald voor een aantal representatief te achten 

waarneempunten op 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het plaatselijk maaiveld. De rode cirkel van 

figuur 4.1 geeft de locatie van 8 patiowoningen met 2 bouwlagen weer en hebben twee 

waarneempunten op 1,5 en 4,5 meter boven het plaatselijke maaiveld. De locatie van de 

waarneempunten van het hele projectplan zijn gepresenteerd in figuur 4.1. 

 



 

 R072275aa.00001.fwi | versie 05_001 | 4 juni 2018 12 

 
Figuur 4.1 

Ligging waarneempunten nieuwbouwwoningen project Toerkoop 

 
Wegen 

Bij het bepalen van de geluidbelasting zijn Rijksweg A16 en de lokale wegen de Rijksstraatweg en 

de Achterambachtseweg relevant (zie bijlage I Wettelijk kader voor informatie voor de breedte van 

de zone). De wegverkeergegevens van de Rijksweg A16 hebben we overgenomen uit de meest 

recente versie van het wettelijk geluidregister (versie 02-06-2017). De gemeente Ridderkerk heeft 

de wegverkeergegevens van de Rijksstraatweg en de Achterambachtseweg aangeleverd. Alle 

gebruikte verkeersgegevens zijn gespecificeerd in bijlage II. Als basis voor de berekening van de 

geluidbelasting zijn de prognoses voor het wegverkeer in het jaar 2028 beschouwd. Dit jaar wordt 

representatief geacht voor de bepaling van de toekomstige geluidbelasting. 

 

Bodemgebied 

In het rekenmodel hebben we rekening gehouden met akoestisch absorberende bodems zoals 

taluds en grasvlakken. Voor de absorberende bodems is een bodemdemping van 1,0 gehanteerd. 

Het wegdek van de wegen met een significant absorberend wegdek, in dit project alleen de 

Rijksweg A16, hebben we ingevoerd met een bodemdemping van 0,5. 

 

Geometrie 

Figuur 4.2 toont het bij de berekeningen beschouwde onderzoeksgebied in driedimensionaal. De 

hoogte van Rijksweg A16 varieert van plaatselijk maaiveldhoogte tot circa 4,50 meter hoger dan 

het maaiveld ter plaatse van de nieuwbouw. Daarnaast is de Achterambachtseweg verhoogd 

aangelegd, omdat deze over de Rijksweg A16 heen gaat middels een viaduct. Het viaduct heeft 

een hoogte van circa 6 meter ten opzichte van het plaatselijk maaiveld bij de projectwoningen. Dit 

hebben we meegenomen in de modellering. In het onderzoeksgebied zijn er verder geen relevante 

verschillen in maaiveldhoogte. 
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In figuur 4.2 is een driedimensionale weergave van de geometrie gegeven. 

 

 
Figuur 4.2 

Driedimensionale weergave van de geometrie (Geomilieu 4.30) 

 

In het onderzoeksgebied bedraagt de gemiddelde maaiveldhoogte circa -1,5 meter ten opzichte 

van NAP. 

 

Geluidafschermende voorzieningen 

Langs een deel van de Rijksweg A16 is aan beide zijden een geluidscherm aanwezig. De geluid-

afschermende voorzieningen langs de Rijksweg A16 hebben we overgenomen uit de meest 

recente versie van het wettelijk geluidregister (download afschermende objecten). 

 

De hoogte van de afscherming bedraagt circa 3 meter ten opzichte van het plaatselijk maaiveld. 

De afstand van de as van Rijksweg A16 tot de top van de afscherming bedraagt circa 20 meter. De 

lengte van het geluidscherm aan de zuidwestzijde bedraagt circa 830 meter en aan de noordoost-

zijde van de Rijksweg A16 circa 1.100 meter. 

 

Figuur 4.3 geeft een driedimensionaal overzicht van de geometrie rond de A16. 
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Figuur 4.3 

Weergave geometrie van de schermen langs de Rijksweg A16 

 

Het geluidscherm hebben we bij de berekeningen aan beide zijden als akoestisch reflecterend 

beschouwd. Voor het geluidscherm is een scherpe tophoek verondersteld (Cp = 0 dB). 

 

De randen van de in ophoging gelegen wegen hebben een geluidafschermende werking. Hierbij 

gaan we uit van een stompe (Cp = -2 dB) tophoek. 
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5 Rekenresultaten 

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder 

Algemeen (informatief) 

Er geldt, vanuit artikel 110g uit de Wet geluidhinder, voor wegen met een snelheidsregime van 

70 km/u of harder een afwijkende aftrek voor de geluidbelasting op de gevel. Bij een geluid-

belasting van 56 en 57 dB geldt de aftrek van respectievelijk 3 en 4 dB. Voor een geluidbelasting 

van 55 dB of lager en 58 dB of hoger geldt de standaard 2 dB aftrek. Bijlage I geeft meer 

specifieke informatie over de aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder. 

Het voorgaande houdt in dat we te maken hebben met wettelijke aftrek die afhankelijk is van de 

geluidbelasting zonder aftrek. Om deze reden hebben we de weergave van de figuren vanwege de 

geluidbelasting van de Rijksweg A16 gepresenteerd zonder wettelijke aftrek. 

 

Rijksweg A16 

Project Toerkoop - totale project 

De geluidbelasting bedraagt bij de woningen het dichtstbij de wegen ten hoogste 57 dB exclusief  

4 dB aftrek volgens de Wet geluidhinder. Inclusief de aftrek van 4 dB volgens artikel 110g uit de 

Wet geluidhinder bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 53 dB voor de Rijksweg A16. Hiermee 

wordt de voorkeusgrenswaarde van 48 dB overschreden, maar de maximale ontheffingswaarde 

van 53 dB niet. 

 

Project Toerkoop - noordoost - ingezoomde situatie 

Figuur 5.1 geeft de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van de Rijksweg A16 weer zonder 

aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder. De maximale geluidbelasting op de gevel is 57 dB 

aan de oostgevel van de woningen direct gelegen aan de straatzijde (van de Rijksstraatweg). In 

figuur 5.1 is een paarse cirkel gegeven. Binnen deze cirkel zijn 6 twee-onder-een-kap woningen 

woningen gesitueerd. 2 van de 6 woningen hebben een geluidluwe gevel op de begane grond, 

omdat de geluidbelasting op deze gevel van de woning 48 dB of lager is (met licht groene pijl 

aangegeven). 

 

De rijtjeswoningen (binnen de donkergroene cirkel) hebben alle een geluidluwe gevel/buitenruimte. 

 

Binnen de oranje cirkel bevinden zich de 8 patiowoningen. Voor twee woningen moeten hogere 

waarden worden aangevraagd, omdat de geluidbelasting op de zuidelijk gelegen gevel op de 

begane grond tussen de 48 en 53 dB is. 
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Figuur 5.1 

Geluidbelasting vanwege Rijksweg A16 noordoostzijde project 

 

Project Toerkoop - zuidoost 

Figuur 5.2 laat de geluidbelasting op het zuidoostelijke deel van het project zien. De geluid-

belasting vanwege de Rijksweg A16 op de gevels van de woningen is maximaal 56 dB (zie paarse 

cirkel). Inclusief de wettelijke aftrek van 3 dB volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder is dit 

maximaal 53 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 

 

In de paarse cirkel hebben alle woningen een geluidluwe gevel op de begane grond. Eén woning 

heeft op de 2e verdieping een geluidbelasting op de gevel van 49 dB inclusief de wettelijke aftrek 

van 2 dB. De rode pijl geeft aan om welke woning het gaat. In de groene en oranje cirkel hebben 

de woningen alle een geluidluwe buitenruimte/gevel op de begane grond. 
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Figuur 5.2 

Geluidbelasting vanwege Rijksweg A16 zuidoostzijde project 

 

Project Toerkoop - west 

Figuur 5.3 laat de geluidbelasting vanwege de Rijksweg A16 op het meest westelijk gelegen plan-

project zien zonder wettelijke aftrek van 2, 3 of 4 dB. Bij een woning is een overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde van 1 dB op de begane grond (zie in blauwe cirkel). De maximale geluid-

belasting is 49 dB inclusief de wettelijke aftrek. 
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Figuur 5.3 

Geluidbelasting vanwege Rijksweg A16 westzijde project 

 

Rijksstraatweg 

Figuur 5.4 geeft de situatie weer van het project ten opzichte van de Rijksstraatweg (gele lijn). Aan 

de kleuren is de 1e tot en met de 4e lijns (bebouwing) toegevoegd. De 1e lijns bebouwing bevindt 

zich het dichtstbij de Rijksstraatweg en de 4e lijns bebouwing bevindt zich het verste van de 

Rijksstraatweg. Voor alle woningen van het projectplan geldt dat ze beschikken over een geluid-

luwe zijde vanwege de geluidbelasting van het verkeer op de Rijksstraatweg. 

 

 
Figuur 5.4 

Overzicht planproject met de Rijksstraatweg 
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1e lijns bebouwing 
Uit de berekeningen van de geluidbelasting blijkt dat de geluidbelasting vanwege de 

Rijksstraatweg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar dat de geluidbelasting de 

maximale ontheffingswaarde van 63 dB op de gevels niet overschrijdt. 

 

Figuur 5.5 en 5.6 presenteren de geluidbelasting op de gevels vanwege de Rijksstraatweg voor de 

1e lijns bebouwing. De geluidbelasting op de 1e lijns bebouwing is het hoogste aan de 

Rijksstraatwegzijde. De hoogste geluidbelasting vanwege de Rijksstraatweg op de gevels van het 

nieuwbouwproject is maximaal 58 dB inclusief 5 dB aftrek volgens artikel 110g uit de Wet geluid-

hinder. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. De geluidbelasting op 

de gevels aan de zuidzijde en de noordzijde van alle woningen in de 1e lijns bebouwing over-

schrijden eveneens de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet. 

 

  
Figuur 5.5 

Geluidbelasting 1e lijns bebouwing noordzijde 

Figuur 5.6 

Geluidbelasting 1e lijns bebouwing zuidzijde 

 

2e, 3e en 4e lijns bebouwing 

De geluidbelasting vanwege de Rijksstraatweg zorgt voor de overige woningen gesitueerd in de 2e, 

3e en 4e lijns bebouwing van het projectplan niet voor een overschrijding van de voorkeursgrens-

waarde van 48 dB. De maximale geluidbelasting is 48 dB op de gevels van de 2e lijns bebouwing 

aan de Rijksstraatwegzijde. 

 

Achterambachtseweg 

Vanwege het wegverkeer op de Achterambachtseweg blijkt dat de geluidbelasting niet hoger is 

dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van de nieuwbouwwoningen. Voor deze 

weg zijn er vanuit de Wet geluidhinder geen bezwaren tegen de nieuwbouw. 
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5.2 Toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid - Actieplan gemeente Ridderkerk 

Door de gemeente Ridderkerk wordt een plandrempel gehanteerd van 63 dB. De gecumuleerde 

geluidbelasting vanwege alle omliggende wegen zal in de toekomstige situatie maximaal 63 dB zijn 

op de noordoostgevels van de 1e lijns bebouwing. Er zijn geen maatregelen nodig om de geluid-

belasting terug te brengen. 

 

Rijksweg A16  

Voor de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Rijksweg A16 geldt dat er géén hogere 

waarde moet worden aangevraagd voor alle woningen waar de geluidbelasting op de gevels 

maximaal 50 dB is (exclusief de wettelijke aftrek van 2 dB volgens artikel 110g Wgh). Figuur 5.1 tot 

en met figuur 5.3 geven de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van de Rijksweg A16. Tabel 

5.1 geeft een overzicht voor welke woningen een hogere waarde moet worden aangevraagd bij de 

gemeente Ridderkerk. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde per lijns bebouwing staat 

in de laatste kolom van tabel 5.1 gegeven. 

 

Tabel 5.1 

Aanvragen van hogere waarde vanwege Rijksweg A16 

1e tot en met 4e lijns bebouwing Type woningen Aantal woningen Hogere waarde in dB 

1e lijns bebouwing (figuur 5.1 en 5.2) Twee-onder-een-kap  12 Maximaal 53 dB 

2e lijns bebouwing (figuur 5.1 en 5.2) 
Rijtjes en 3  

twee-onder-een-kap  
19 Maximaal 53 dB 

3e lijns bebouwing (figuur 5.3) 
Patio en 8  

twee-onder-een-kap  
9 Maximaal 52 dB 

4e lijns bebouwing (figuur 5.3) Vrijstaand 6 Maximaal 51 dB 

Totaal  46  

 

Rijksstraatweg  

Voor de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Rijksstraatweg geldt dat er een hogere 

waarde moet worden aangevraagd voor alle woningen in de 1e lijns bebouwing. Tabel 5.2 geeft 

een overzicht voor welke woningen een hogere waarde moet worden aangevraagd bij de 

gemeente Ridderkerk vanwege het wegverkeer van de Rijksstraatweg. 

 

Tabel 5.2 

Aanvragen van hogere waarde vanwege Rijksstraatweg (50 km/u) 

1e tot en met 4e lijns bebouwing Type woningen Aantal woningen Hogere waarde in dB 

1e lijns bebouwing (figuur 5.5 en 5.6) Twee-onder-een-kap 12 Maximaal 58 dB 

2e lijns bebouwing (figuur 5.7 en 5.8) Rijtjes en twee-onder-een-kap -- -- 

3e lijns bebouwing  Patio en twee-onder-een-kap - - 

4e lijns bebouwing  Vrijstaand -  - 

Totaal  12  
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5.3 Gecumuleerde geluidbelasting 

Figuur 5.7 en figuur 5.8 presenteren de gecumuleerde geluidbelasting (Lcum;wegverkeer) op de gevels 

van het nieuwbouwproject aan de Rijksstraatweg vanwege de Rijksweg A16, de Rijksstraatweg en 

de Achterambachtseweg. De hoogste gecumuleerde geluidbelasting hebben we gepresenteerd in 

figuur 5.7 en figuur 5.8. De maximale geluidbelasting is 63 dB zonder wettelijke aftrek op de 

noordoostgevels van de te realiseren woningen. 

 

 

Figuur 5.7 

Gecumuleerde geluidbelasting noordoostzijde project 

 

 
Figuur 5.8 

Gecumuleerde geluidbelasting zuidoostzijde project 
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6 Geluidbeperkende maatregelen 

In principe moeten geluidbeperkende maatregelen getroffen worden om de geluidbelasting terug te 

brengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Om de geluidbelasting te reduceren zou een 

geluidreducerend wegdek kunnen worden aangebracht of een geluidscherm kunnen worden 

gerealiseerd. Als – verdergaande – geluidbeperkende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn 

of overwegende bezwaren van stedenbouwkundige of financiële aard ontmoeten, kan de 

gemeente Ridderkerk een hogere waarde voor de geluidbelasting op de gevels vaststellen. 

 

Voor de Rijksweg A16 zijn reeds geluidbeperkende maatregelen (geluidreducerend wegdek en 

geluidschermen) getroffen. Verdergaande maatregelen voor deze nieuwbouwwoningen zullen 

bezwaren van financiële aard ontmoeten. 

 

 Geluidreducerend wegdek 

 

Rijksstraatweg 

Het aanbrengen van een ‘stil wegdek’ (bijvoorbeeld Dunne Deklagen B) geeft bij een snelheid 

van 50 km/u een afname van de geluidbelasting van 2 à 3 dB. 

Deze afname is onvoldoende om voor een groot deel van het bouwplan de geluidbelasting 

vanwege de Rijksstraatweg terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. In de onderhavige 

situatie zou op een beperkt deel van de Rijksstraatweg een ‘stil wegdek’ moeten worden 

aangebracht. De aanleg van een beperkte lengte ‘stil wegdek’ is veelal vanuit beheers- en 

onderhoudsoverwegingen niet wenselijk. 

 

 Geluidscherm 

 

Rijksstraatweg  

Een scherm van ten minste een hoogte van 3 meter langs de Rijksstraatweg moet geplaatst 

worden om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Een dergelijk 

hoog scherm langs de Rijksstraatweg vormt in de onderhavige situatie een stedenbouwkundig 

en architectonisch ongewenste barrière. 
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7 Conclusie 

Voor het plan Toerkoop Reisbureau De Jong in Rijsoord hebben we een akoestisch onderzoek 

gedaan. Hierbij is getoetst aan de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van de gemeente 

Ridderkerk. 

 

Uit het onderzoek blijkt het volgende: 

 Rijksweg A16: de geluidbelasting is maximaal 53 dB inclusief 4 dB aftrek volgens artikel 110g 

uit de Wet geluidhinder. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met maximaal  

5 dB overschreden. De geluidbelasting vanwege de Rijksweg A16 overschrijdt de maximale 

ontheffingswaarde van 53 dB niet. Bij een aantal woningen is geen sprake van een geluidluwe 

zijde en moet in overleg met het bevoegd gezag na worden gegaan in hoeverre dat toch 

acceptabel is. 

 Rijksstraatweg: de geluidbelasting is maximaal 58 dB. Hiermee wordt de voorkeursgrens-

waarde van 48 dB met maximaal 10 dB overschreden. De geluidbelasting overschrijdt hiermee 

de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet. 

 Achterambachtsestraat: de geluidbelasting vanwege deze weg is lager dan de voorkeursgrens-

waarde van 48 dB. Voor deze weg zijn vanuit de Wet geluidhinder geen bezwaren tegen de 

nieuwbouw. 

 Vanuit het Actieplan Geluid 2015 - 2018 van de gemeente Ridderkerk wordt de plandrempel 

van 63 dB niet overschreden. De voorkeursgrenswaarde wordt bij een aantal woningen wel 

overschreden. Vanwege het wegverkeer van de Rijksweg A16 moet een hogere waarde 

worden aangevraagd voor 45 woningen en vanwege het wegverkeer van de Rijksstraatweg 

voor 12 woningen (zie tabel 5.1 en 5.2). 

 

 

LBP|SIGHT BV 

  
F. (Fabian) Wieland MSc E. (Ed) Goudriaan 
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Bijlage I  

Wettelijk kader 
 

Definitie weg 

Een weg is voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande weg alsmede een spoorweg die 

niet is aangegeven op de kaart, bedoeld in artikel 106, of de geluidplafondkaart (artikel 1 van de 

Wet geluidhinder). 

 

Geluidzones 

Conform de Wet geluidhinder moet voor nieuw te realiseren geluidgevoelige objecten binnen de 

geluidzone van een geluidbron een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Hierbij moet 

verslag gedaan worden van de geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw vanwege die 

geluidbron. Indien de nieuwbouw binnen de geluidzones van meerdere geluidbronnen is 

gesitueerd, moet de geluidbelasting vanwege die afzonderlijke bronnen beschouwd worden. 

 

Tabel I 

Geluidzones wegverkeer 

Stedelijk gebied 

1 – 2 rijstroken 200 meter 

3 of meer rijstroken 350 meter 

Buitenstedelijk gebied 

1 – 2 rijstroken 250 meter 

3 – 4 rijstroken 400 meter 

5 of meer rijstroken 600 meter 

 Stedelijk gebied: Gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom binnen 

de zone van een auto(snel)weg. 

 Buitenstedelijk gebied: Het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de bebouwde kom binnen de zone 

van een auto(snel)weg. 

 Bebouwde kom: De bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet 1994. 

 Auto(snel)weg: Een auto(snel)weg volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in de praktijk moet 

er langs de weg een auto(snel)weg bord zijn geplaatst. 

 

Geluidgevoelige objecten 

De Wet geluidhinder stelt alleen eisen aan de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige 

gebouwen. Geluidgevoelige gebouwen zijn: 

 Woning 

 Onderwijsgebouw 

 Ziekenhuis 

 Verpleeghuis 

 Verzorgingstehuis 

 Psychiatrische inrichting 

 Kinderdagverblijf 

 Woonwagenstandplaats (als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Wet op de huurtoeslag) 

 Ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen 

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008659&artikel=1&g=2015-12-22&z=2016-02-25
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Overige gebouwen zijn niet geluidgevoelig. 

 

Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder 

Voordat de berekende geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevel van een geluidgevoelig 

object wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarden, mag een aftrek volgens artikel 110g Wet 

geluidhinder worden toegepast. Door deze aftrek toe te passen, wordt rekening gehouden met de 

verwachting dat de geluidemissie van motorvoertuigen in de toekomst gereduceerd wordt. 

 

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid voor de lichte motorvoertuigen lager dan 

70 km/u is, bedraagt de aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder 5 dB. Voor wegen met een 

snelheid vanaf 70 km/u is de aftrek: 

 3 dB als de geluidbelasting zonder toepassing van artikel 110g Wet geluidhinder 56 dB is; 

 4 dB als de geluidbelasting zonder toepassing van artikel 110g Wet geluidhinder 57 dB is; 

 2 dB als de geluidbelasting afwijkt van de onder de hiervoor genoemde waarden. 

 

Bij de bepaling van de eventueel benodigde geluidwerende voorzieningen in de gevel mag de 

aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder niet worden toegepast. 
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Bijlage II  

Wegverkeergegevens 
 

De representatieve etmaalintensiteiten, de gemiddelde uurintensiteiten in de dagperiode (07.00 – 

19.00 uur), avondperiode (19.00 – 23.00 uur) en nachtperiode (23.00 – 07.00 uur), de verdelingen 

over de verschillende motorvoertuigcategorieën, de maximumsnelheid en het wegdektype van de 

Rijksstraatweg en de Achterambachtseweg van de jaren 2015 en 2016 zijn door de gemeente 

Ridderkerk opgegeven. Voor de prognoses voor het jaar 2028 hebben we, in overleg met de 

verkeerskundige van de gemeente Ridderkerk, een autonome groei van 1,5% per jaar toegepast. 

  

De etmaalintensiteiten, de maximumsnelheid maximumsnelheden en het wegdektype zijn in 

tabel II.1 gespecificeerd. In tabel II.2 hebben we de dag-, avond- en nachtuurintensiteiten ten 

opzichte van de etmaalintensiteit en de verdelingen over de motorvoertuigcategorieën. 

 

Tabel II.1 Etmaalintensiteiten prognosejaar 2027, maximumsnelheden en het wegdektype  

Weg Wegvak 
Etmaalintensiteit 

[mvt/etmaal] 

Maximumsnelheid 

[km/uur] 
Wegdektype 

Rijksstraatweg 
Binnen de bebouwde 

kom 

3875  

50 

 

 

 

DAB 

 

 

Rijksstraatweg 6551 

Achterambachtseweg Ten westen van A16 2785 60 

 

Tabel II.2 

Dag-, avond- en nachtuurintensiteiten ten opzichte van de etmaalintensiteit en de verdelingen over 

de motorvoertuigcategorieën  

Weg Verdelingen [%] 

Periode 

Dag Avond Nacht 

Rijksstraatweg 

Binnen de bebouwde 

kom 

Uurintensiteit 6.83 2.75 0.88 

Lichte motorvoertuigen 89.77 92.71 81.26 

Middelzware motorvoertuigen 7.37 5.78 14.21 

Zware motorvoertuigen 2.86 1.51 4.53 

Rijksstraatweg 

Toekomstig deel 

binnen de bebouwde 

kom 

Uurintensiteit 6.76 3.22 0.74 

Lichte motorvoertuigen 87.47 92.23 82.56 

Middelzware motorvoertuigen 11.27 6.62 13.08 

Zware motorvoertuigen 1.25 1.15 4.36 

Achterambachtseweg 

Ten westen van A16 

Uurintensiteit 6.78 3.55 0.55 

Lichte motorvoertuigen 92.23 95.09 92.08 

Middelzware motorvoertuigen 7.02 4.60 7.92 

Zware motorvoertuigen 0.75 0.31 - 



Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D))

17842  16 /  31,331 /  31,332 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
1051  16 /  30,563 /  30,612 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
1191  16 /  29,063 /  29,073 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
1903  16 /  29,385 /  29,699 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
2270  16 /  30,146 /  30,428 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --

3125  16 /  31,286 /  31,332 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
3145  16 /  27,979 /  28,096 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
4872  16 /  30,712 /  30,899 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
8820  16 /  30,905 /  31,098 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
10223  16 /  30,899 /  31,270 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --

8393  16 /  30,103 /  30,667 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
9133  16 /  29,704 /  29,900 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
9357  16 /  29,900 /  29,946 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
6237  16 /  30,612 /  30,804 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
6943  16 /  30,200 /  30,232 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --

5635  16 /  30,146 /  30,428 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
7096  16 /  30,712 /  30,899 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
5272  16 /  28,173 /  28,647 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
5988  16 /  29,705 /  29,808 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
15319  16 /  30,103 /  30,667 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --

13188  16 /  29,073 /  29,402 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
14453  16 /  29,385 /  29,488 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
15161  16 /  31,331 /  31,332 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
15249  16 /  30,232 /  30,563 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
12190  16 /  28,148 /  28,175 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --

12348  16 /  29,385 /  29,699 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
10995  16 /  30,146 /  30,428 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
10417  16 /  31,256 /  31,266 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
11109  16 /  30,905 /  31,098 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
11851  16 /  30,612 /  30,804 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --

11221  16 /  30,232 /  30,563 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
10632  16 /  29,777 /  29,869 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
19856  16 /  30,899 /  31,270 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
20529  16 /  29,385 /  29,699 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
19896  16 /  30,612 /  30,804 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --

19328  16 /  29,704 /  29,900 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
18792  16 /  30,905 /  31,098 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
20725  16 /  30,380 /  30,386 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
20728  16 /  27,935 /  28,149 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
19445  16 /  28,096 /  28,097 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --

19473  16 /  28,647 /  29,063 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
20427  16 /  31,266 /  31,287 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
18440  16 /  29,699 /  29,777 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
19182  16 /  29,777 /  29,869 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
18558  16 /  29,402 /  29,704 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --

15959  16 /  29,808 /  31,256 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
16393  16 /  28,175 /  29,059 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
15780  16 /  29,068 /  29,384 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
15886  15 /  66,752 /  66,753 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
25838  16 /  28,148 /  28,175 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --

25249  16 /  28,175 /  28,526 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
25591  16 /  30,899 /  31,270 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
24444  16 /  30,804 /  30,905 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
22643  16 /  30,232 /  30,563 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
22766  16 /  30,667 /  30,712 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --

23076  16 /  31,270 /  31,286 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
29721  16 /  31,265 /  31,286 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
30787  16 /  29,946 /  30,123 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
30805  16 /  29,488 /  30,998 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
28984  16 /  30,123 /  30,146 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --

30270  16 /  29,946 /  30,123 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
27755  16 /  31,287 /  31,331 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
26476  16 /  28,149 /  28,173 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4))

17842 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
1051 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --
1191 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
1903 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
2270 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --

3125 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
3145 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
4872 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --
8820 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
10223 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --

8393 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --
9133 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
9357 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
6237 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --
6943 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --

5635 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --
7096 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
5272 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
5988 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
15319 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --

13188 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
14453 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
15161 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
15249 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --
12190 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --

12348 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
10995 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --
10417 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
11109 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
11851 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --

11221 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
10632 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
19856 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
20529 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
19896 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --

19328 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
18792 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
20725 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
20728 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
19445 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --

19473 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
20427 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
18440 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
19182 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --
18558 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --

15959 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
16393 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
15780 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
15886 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
25838 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --

25249 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
25591 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
24444 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
22643 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --
22766 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --

23076 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
29721 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
30787 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
30805 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
28984 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --

30270 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
27755 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
26476 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A)

17842  85  85  85 --  58090,60   6,06   3,44   1,68 -- -- --
1051  65  65  65 --  10956,36   6,31   3,46   1,30 -- -- --
1191  85  85  85 --  71133,12   6,14   3,33   1,62 -- -- --
1903  75  75  75 --   7045,88   6,38   3,24   1,30 -- -- --
2270  50  50  50 --  20179,60   6,14   3,63   1,47 -- -- --

3125  75  75  75 --   7873,92   6,43   3,08   1,32 -- -- --
3145  85  85  85 --  40920,40   6,28   3,36   1,40 -- -- --
4872  65  65  65 --   7873,92   6,43   3,08   1,32 -- -- --
8820  75  75  75 --  10956,36   6,31   3,46   1,30 -- -- --
10223  75  75  75 --   7873,92   6,43   3,08   1,32 -- -- --

8393  65  65  65 --   7873,92   6,43   3,08   1,32 -- -- --
9133  75  75  75 --  20179,60   6,14   3,63   1,47 -- -- --
9357  75  75  75 --  20179,60   6,14   3,63   1,47 -- -- --
6237  65  65  65 --  10956,36   6,31   3,46   1,30 -- -- --
6943  50  50  50 --  10956,36   6,31   3,46   1,30 -- -- --

5635  65  65  65 --  20179,60   6,14   3,63   1,47 -- -- --
7096  75  75  75 --   7873,92   6,43   3,08   1,32 -- -- --
5272  85  85  85 --  29230,20   6,29   3,10   1,51 -- -- --
5988  85  85  85 --  58090,60   6,06   3,44   1,68 -- -- --
15319  50  50  50 --   7873,92   6,43   3,08   1,32 -- -- --

13188  85  85  85 --  71133,12   6,14   3,33   1,62 -- -- --
14453  85  85  85 --  58966,92   6,30   3,37   1,36 -- -- --
15161  85  85  85 --  58090,60   6,06   3,44   1,68 -- -- --
15249  65  65  65 --  10956,36   6,31   3,46   1,30 -- -- --
12190  85  85  85 --  59071,60   6,31   3,35   1,36 -- -- --

12348  75  75  75 --   7045,88   6,38   3,24   1,30 -- -- --
10995  65  65  65 --  20179,60   6,14   3,63   1,47 -- -- --
10417  85  85  85 --  58090,60   6,06   3,44   1,68 -- -- --
11109  75  75  75 --  10956,36   6,31   3,46   1,30 -- -- --
11851  65  65  65 --  10956,36   6,31   3,46   1,30 -- -- --

11221  50  50  50 --  10956,36   6,31   3,46   1,30 -- -- --
10632  85  85  85 --   7045,88   6,38   3,24   1,30 -- -- --
19856  75  75  75 --   7873,92   6,43   3,08   1,32 -- -- --
20529  75  75  75 --   7045,88   6,38   3,24   1,30 -- -- --
19896  65  65  65 --  10956,36   6,31   3,46   1,30 -- -- --

19328  75  75  75 --  20179,60   6,14   3,63   1,47 -- -- --
18792  75  75  75 --  10956,36   6,31   3,46   1,30 -- -- --
20725  50  50  50 --   7045,88   6,38   3,24   1,30 -- -- --
20728  85  85  85 --  29230,20   6,29   3,10   1,51 -- -- --
19445  85  85  85 --  59071,60   6,31   3,35   1,36 -- -- --

19473  85  85  85 --  71133,12   6,14   3,33   1,62 -- -- --
20427  85  85  85 --  58090,60   6,06   3,44   1,68 -- -- --
18440  75  75  75 --   7045,88   6,38   3,24   1,30 -- -- --
19182  65  65  65 --   7045,88   6,38   3,24   1,30 -- -- --
18558  85  85  85 --  71133,12   6,14   3,33   1,62 -- -- --

15959  85  85  85 --  58090,60   6,06   3,44   1,68 -- -- --
16393  85  85  85 --  59071,60   6,31   3,35   1,36 -- -- --
15780  85  85  85 --  59071,60   6,31   3,35   1,36 -- -- --
15886  85  85  85 --  14324,96   6,47   2,93   1,33 -- -- --
25838  85  85  85 --  45348,76   6,01   3,62   1,68 -- -- --

25249  85  85  85 --  45348,76   6,01   3,62   1,68 -- -- --
25591  75  75  75 --   7873,92   6,43   3,08   1,32 -- -- --
24444  75  75  75 --  10956,36   6,31   3,46   1,30 -- -- --
22643  65  65  65 --  10956,36   6,31   3,46   1,30 -- -- --
22766  65  65  65 --   7873,92   6,43   3,08   1,32 -- -- --

23076  75  75  75 --   7873,92   6,43   3,08   1,32 -- -- --
29721  85  85  85 --  60426,60   6,32   3,35   1,35 -- -- --
30787  75  75  75 --  20179,60   6,14   3,63   1,47 -- -- --
30805  85  85  85 --  58966,92   6,30   3,37   1,36 -- -- --
28984  75  75  75 --  20179,60   6,14   3,63   1,47 -- -- --

30270  75  75  75 --  20179,60   6,14   3,63   1,47 -- -- --
27755  85  85  85 --  58090,60   6,06   3,44   1,68 -- -- --
26476  85  85  85 --  29230,20   6,29   3,10   1,51 -- -- --
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

17842 -- --  84,69  90,59  81,87 --   6,08   3,09   7,39 --   9,23   6,31  10,74
1051 -- --  94,74  94,83  94,02 --   1,84   1,33   1,86 --   3,42   3,84   4,11
1191 -- --  87,65  92,15  85,29 --   5,03   2,66   5,96 --   7,32   5,19   8,75
1903 -- --  95,53  96,08  95,22 --   2,29   1,64   1,86 --   2,17   2,28   2,92
2270 -- --  95,18  95,66  95,12 --   2,37   1,69   1,86 --   2,44   2,66   3,01

3125 -- --  94,27  94,78  94,76 --   2,04   1,65   1,94 --   3,69   3,58   3,30
3145 -- --  79,02  86,34  73,99 --   8,76   4,05   9,56 --  12,22   9,61  16,45
4872 -- --  94,27  94,78  94,76 --   2,04   1,65   1,94 --   3,69   3,58   3,30
8820 -- --  94,74  94,83  94,02 --   1,84   1,33   1,86 --   3,42   3,84   4,11
10223 -- --  94,27  94,78  94,76 --   2,04   1,65   1,94 --   3,69   3,58   3,30

8393 -- --  94,27  94,78  94,76 --   2,04   1,65   1,94 --   3,69   3,58   3,30
9133 -- --  95,18  95,66  95,12 --   2,37   1,69   1,86 --   2,44   2,66   3,01
9357 -- --  95,18  95,66  95,12 --   2,37   1,69   1,86 --   2,44   2,66   3,01
6237 -- --  94,74  94,83  94,02 --   1,84   1,33   1,86 --   3,42   3,84   4,11
6943 -- --  94,74  94,83  94,02 --   1,84   1,33   1,86 --   3,42   3,84   4,11

5635 -- --  95,18  95,66  95,12 --   2,37   1,69   1,86 --   2,44   2,66   3,01
7096 -- --  94,27  94,78  94,76 --   2,04   1,65   1,94 --   3,69   3,58   3,30
5272 -- --  85,50  90,52  85,87 --   5,02   3,00   5,29 --   9,48   6,48   8,84
5988 -- --  84,69  90,59  81,87 --   6,08   3,09   7,39 --   9,23   6,31  10,74
15319 -- --  94,27  94,78  94,76 --   2,04   1,65   1,94 --   3,69   3,58   3,30

13188 -- --  87,65  92,15  85,29 --   5,03   2,66   5,96 --   7,32   5,19   8,75
14453 -- --  82,83  88,45  78,35 --   7,10   3,35   7,93 --  10,07   8,20  13,71
15161 -- --  84,69  90,59  81,87 --   6,08   3,09   7,39 --   9,23   6,31  10,74
15249 -- --  94,74  94,83  94,02 --   1,84   1,33   1,86 --   3,42   3,84   4,11
12190 -- --  84,46  89,42  80,39 --   6,48   3,13   7,20 --   9,06   7,45  12,41

12348 -- --  95,53  96,08  95,22 --   2,29   1,64   1,86 --   2,17   2,28   2,92
10995 -- --  95,18  95,66  95,12 --   2,37   1,69   1,86 --   2,44   2,66   3,01
10417 -- --  84,69  90,59  81,87 --   6,08   3,09   7,39 --   9,23   6,31  10,74
11109 -- --  94,74  94,83  94,02 --   1,84   1,33   1,86 --   3,42   3,84   4,11
11851 -- --  94,74  94,83  94,02 --   1,84   1,33   1,86 --   3,42   3,84   4,11

11221 -- --  94,74  94,83  94,02 --   1,84   1,33   1,86 --   3,42   3,84   4,11
10632 -- --  95,53  96,08  95,22 --   2,29   1,64   1,86 --   2,17   2,28   2,92
19856 -- --  94,27  94,78  94,76 --   2,04   1,65   1,94 --   3,69   3,58   3,30
20529 -- --  95,53  96,08  95,22 --   2,29   1,64   1,86 --   2,17   2,28   2,92
19896 -- --  94,74  94,83  94,02 --   1,84   1,33   1,86 --   3,42   3,84   4,11

19328 -- --  95,18  95,66  95,12 --   2,37   1,69   1,86 --   2,44   2,66   3,01
18792 -- --  94,74  94,83  94,02 --   1,84   1,33   1,86 --   3,42   3,84   4,11
20725 -- --  95,53  96,08  95,22 --   2,29   1,64   1,86 --   2,17   2,28   2,92
20728 -- --  85,50  90,52  85,87 --   5,02   3,00   5,29 --   9,48   6,48   8,84
19445 -- --  84,46  89,42  80,39 --   6,48   3,13   7,20 --   9,06   7,45  12,41

19473 -- --  87,65  92,15  85,29 --   5,03   2,66   5,96 --   7,32   5,19   8,75
20427 -- --  84,69  90,59  81,87 --   6,08   3,09   7,39 --   9,23   6,31  10,74
18440 -- --  95,53  96,08  95,22 --   2,29   1,64   1,86 --   2,17   2,28   2,92
19182 -- --  95,53  96,08  95,22 --   2,29   1,64   1,86 --   2,17   2,28   2,92
18558 -- --  87,65  92,15  85,29 --   5,03   2,66   5,96 --   7,32   5,19   8,75

15959 -- --  84,69  90,59  81,87 --   6,08   3,09   7,39 --   9,23   6,31  10,74
16393 -- --  84,46  89,42  80,39 --   6,48   3,13   7,20 --   9,06   7,45  12,41
15780 -- --  84,46  89,42  80,39 --   6,48   3,13   7,20 --   9,06   7,45  12,41
15886 -- --  99,56  99,54  99,57 --   0,16   0,12   0,13 --   0,28   0,34   0,30
25838 -- --  89,22  93,17  84,93 --   5,03   2,45   6,38 --   5,75   4,38   8,69

25249 -- --  89,22  93,17  84,93 --   5,03   2,45   6,38 --   5,75   4,38   8,69
25591 -- --  94,27  94,78  94,76 --   2,04   1,65   1,94 --   3,69   3,58   3,30
24444 -- --  94,74  94,83  94,02 --   1,84   1,33   1,86 --   3,42   3,84   4,11
22643 -- --  94,74  94,83  94,02 --   1,84   1,33   1,86 --   3,42   3,84   4,11
22766 -- --  94,27  94,78  94,76 --   2,04   1,65   1,94 --   3,69   3,58   3,30

23076 -- --  94,27  94,78  94,76 --   2,04   1,65   1,94 --   3,69   3,58   3,30
29721 -- --  85,03  89,70  81,10 --   6,13   2,96   6,87 --   8,84   7,35  12,03
30787 -- --  95,18  95,66  95,12 --   2,37   1,69   1,86 --   2,44   2,66   3,01
30805 -- --  82,83  88,45  78,35 --   7,10   3,35   7,93 --  10,07   8,20  13,71
28984 -- --  95,18  95,66  95,12 --   2,37   1,69   1,86 --   2,44   2,66   3,01

30270 -- --  95,18  95,66  95,12 --   2,37   1,69   1,86 --   2,44   2,66   3,01
27755 -- --  84,69  90,59  81,87 --   6,08   3,09   7,39 --   9,23   6,31  10,74
26476 -- --  85,50  90,52  85,87 --   5,02   3,00   5,29 --   9,48   6,48   8,84
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N)

17842 -- -- -- -- --   2983,72   1808,24    801,18 --    214,07     61,73     72,31
1051 -- -- -- -- --    655,04    359,91    134,18 --     12,72      5,06      2,66
1191 -- -- -- -- --   3830,66   2185,37    981,08 --    219,87     63,09     68,60
1903 -- -- -- -- --    429,63    219,52     87,54 --     10,30      3,75      1,71
2270 -- -- -- -- --   1179,68    700,63    282,70 --     29,42     12,35      5,53

3125 -- -- -- -- --    477,12    229,84     98,38 --     10,31      4,00      2,01
3145 -- -- -- -- --   2030,86   1188,37    423,01 --    225,18     55,71     54,63
4872 -- -- -- -- --    477,12    229,84     98,38 --     10,31      4,00      2,01
8820 -- -- -- -- --    655,04    359,91    134,18 --     12,72      5,06      2,66
10223 -- -- -- -- --    477,12    229,84     98,38 --     10,31      4,00      2,01

8393 -- -- -- -- --    477,12    229,84     98,38 --     10,31      4,00      2,01
9133 -- -- -- -- --   1179,68    700,63    282,70 --     29,42     12,35      5,53
9357 -- -- -- -- --   1179,68    700,63    282,70 --     29,42     12,35      5,53
6237 -- -- -- -- --    655,04    359,91    134,18 --     12,72      5,06      2,66
6943 -- -- -- -- --    655,04    359,91    134,18 --     12,72      5,06      2,66

5635 -- -- -- -- --   1179,68    700,63    282,70 --     29,42     12,35      5,53
7096 -- -- -- -- --    477,12    229,84     98,38 --     10,31      4,00      2,01
5272 -- -- -- -- --   1572,79    820,74    378,96 --     92,34     27,19     23,34
5988 -- -- -- -- --   2983,72   1808,24    801,18 --    214,07     61,73     72,31
15319 -- -- -- -- --    477,12    229,84     98,38 --     10,31      4,00      2,01

13188 -- -- -- -- --   3830,66   2185,37    981,08 --    219,87     63,09     68,60
14453 -- -- -- -- --   3078,64   1756,03    629,00 --    263,92     66,46     63,67
15161 -- -- -- -- --   2983,72   1808,24    801,18 --    214,07     61,73     72,31
15249 -- -- -- -- --    655,04    359,91    134,18 --     12,72      5,06      2,66
12190 -- -- -- -- --   3149,56   1767,23    644,90 --    241,72     61,87     57,75

12348 -- -- -- -- --    429,63    219,52     87,54 --     10,30      3,75      1,71
10995 -- -- -- -- --   1179,68    700,63    282,70 --     29,42     12,35      5,53
10417 -- -- -- -- --   2983,72   1808,24    801,18 --    214,07     61,73     72,31
11109 -- -- -- -- --    655,04    359,91    134,18 --     12,72      5,06      2,66
11851 -- -- -- -- --    655,04    359,91    134,18 --     12,72      5,06      2,66

11221 -- -- -- -- --    655,04    359,91    134,18 --     12,72      5,06      2,66
10632 -- -- -- -- --    429,63    219,52     87,54 --     10,30      3,75      1,71
19856 -- -- -- -- --    477,12    229,84     98,38 --     10,31      4,00      2,01
20529 -- -- -- -- --    429,63    219,52     87,54 --     10,30      3,75      1,71
19896 -- -- -- -- --    655,04    359,91    134,18 --     12,72      5,06      2,66

19328 -- -- -- -- --   1179,68    700,63    282,70 --     29,42     12,35      5,53
18792 -- -- -- -- --    655,04    359,91    134,18 --     12,72      5,06      2,66
20725 -- -- -- -- --    429,63    219,52     87,54 --     10,30      3,75      1,71
20728 -- -- -- -- --   1572,79    820,74    378,96 --     92,34     27,19     23,34
19445 -- -- -- -- --   3149,56   1767,23    644,90 --    241,72     61,87     57,75

19473 -- -- -- -- --   3830,66   2185,37    981,08 --    219,87     63,09     68,60
20427 -- -- -- -- --   2983,72   1808,24    801,18 --    214,07     61,73     72,31
18440 -- -- -- -- --    429,63    219,52     87,54 --     10,30      3,75      1,71
19182 -- -- -- -- --    429,63    219,52     87,54 --     10,30      3,75      1,71
18558 -- -- -- -- --   3830,66   2185,37    981,08 --    219,87     63,09     68,60

15959 -- -- -- -- --   2983,72   1808,24    801,18 --    214,07     61,73     72,31
16393 -- -- -- -- --   3149,56   1767,23    644,90 --    241,72     61,87     57,75
15780 -- -- -- -- --   3149,56   1767,23    644,90 --    241,72     61,87     57,75
15886 -- -- -- -- --    922,54    417,82    190,06 --      1,44      0,50      0,25
25838 -- -- -- -- --   2430,79   1528,20    646,96 --    137,15     40,15     48,57

25249 -- -- -- -- --   2430,79   1528,20    646,96 --    137,15     40,15     48,57
25591 -- -- -- -- --    477,12    229,84     98,38 --     10,31      4,00      2,01
24444 -- -- -- -- --    655,04    359,91    134,18 --     12,72      5,06      2,66
22643 -- -- -- -- --    655,04    359,91    134,18 --     12,72      5,06      2,66
22766 -- -- -- -- --    477,12    229,84     98,38 --     10,31      4,00      2,01

23076 -- -- -- -- --    477,12    229,84     98,38 --     10,31      4,00      2,01
29721 -- -- -- -- --   3247,28   1813,88    659,97 --    234,01     59,76     55,89
30787 -- -- -- -- --   1179,68    700,63    282,70 --     29,42     12,35      5,53
30805 -- -- -- -- --   3078,64   1756,03    629,00 --    263,92     66,46     63,67
28984 -- -- -- -- --   1179,68    700,63    282,70 --     29,42     12,35      5,53

30270 -- -- -- -- --   1179,68    700,63    282,70 --     29,42     12,35      5,53
27755 -- -- -- -- --   2983,72   1808,24    801,18 --    214,07     61,73     72,31
26476 -- -- -- -- --   1572,79    820,74    378,96 --     92,34     27,19     23,34
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k

17842 --    325,36    126,01    105,12 --   94,20  105,27  110,31  117,27  119,87
1051 --     23,62     14,56      5,87 --   85,28   93,44   99,13  106,00  112,41
1191 --    319,84    123,05    100,65 --   94,47  105,83  110,79  117,89  120,84
1903 --      9,78      5,21      2,68 --   82,47   94,03   98,75  106,27  109,67
2270 --     30,26     19,46      8,96 --   87,62   94,63  101,10  106,59  112,62

3125 --     18,68      8,67      3,43 --   83,69   94,79   99,67  107,04  110,20
3145 --    314,07    132,27     94,07 --   93,76  104,55  109,67  116,39  118,43
4872 --     18,68      8,67      3,43 --   84,08   92,24   97,97  104,78  111,09
8820 --     23,62     14,56      5,87 --   84,89   96,05  100,89  108,33  111,55
10223 --     18,68      8,67      3,43 --   83,69   94,79   99,67  107,04  110,20

8393 --     18,68      8,67      3,43 --   84,08   92,24   97,97  104,78  111,09
9133 --     30,26     19,46      8,96 --   87,02   98,50  103,26  110,72  114,07
9357 --     30,26     19,46      8,96 --   87,02   98,50  103,26  110,72  114,07
6237 --     23,62     14,56      5,87 --   85,28   93,44   99,13  106,00  112,41
6943 --     23,62     14,56      5,87 --   85,39   92,35   98,87  104,40  110,21

5635 --     30,26     19,46      8,96 --   87,46   95,79  101,44  108,21  114,86
7096 --     18,68      8,67      3,43 --   82,00   91,15   96,52  103,92  110,82
5272 --    174,29     58,76     39,00 --   91,36  102,34  107,39  114,43  117,07
5988 --    325,36    126,01    105,12 --   94,20  105,27  110,31  117,27  119,87
15319 --     18,68      8,67      3,43 --   84,20   91,18   97,76  103,17  108,90

13188 --    319,84    123,05    100,65 --   94,47  105,83  110,79  117,89  120,84
14453 --    374,43    162,75    110,09 --   94,73  105,73  110,79  117,66  120,08
15161 --    325,36    126,01    105,12 --   94,20  105,27  110,31  117,27  119,87
15249 --     23,62     14,56      5,87 --   85,28   93,44   99,13  106,00  112,41
12190 --    337,78    147,14     99,59 --   94,42  105,55  110,58  117,51  120,11

12348 --      9,78      5,21      2,68 --   82,47   94,03   98,75  106,27  109,67
10995 --     30,26     19,46      8,96 --   87,46   95,79  101,44  108,21  114,86
10417 --    325,36    126,01    105,12 --   94,20  105,27  110,31  117,27  119,87
11109 --     23,62     14,56      5,87 --   84,89   96,05  100,89  108,33  111,55
11851 --     23,62     14,56      5,87 --   85,28   93,44   99,13  106,00  112,41

11221 --     23,62     14,56      5,87 --   85,39   92,35   98,87  104,40  110,21
10632 --      9,78      5,21      2,68 --   82,04   94,75   99,40  107,02  111,04
19856 --     18,68      8,67      3,43 --   83,69   94,79   99,67  107,04  110,20
20529 --      9,78      5,21      2,68 --   82,47   94,03   98,75  106,27  109,67
19896 --     23,62     14,56      5,87 --   85,28   93,44   99,13  106,00  112,41

19328 --     30,26     19,46      8,96 --   87,02   98,50  103,26  110,72  114,07
18792 --     23,62     14,56      5,87 --   84,89   96,05  100,89  108,33  111,55
20725 --      9,78      5,21      2,68 --   83,07   90,07   96,48  102,06  108,18
20728 --    174,29     58,76     39,00 --   91,36  102,34  107,39  114,43  117,07
19445 --    337,78    147,14     99,59 --   94,42  105,55  110,58  117,51  120,11

19473 --    319,84    123,05    100,65 --   94,47  105,83  110,79  117,89  120,84
20427 --    325,36    126,01    105,12 --   94,20  105,27  110,31  117,27  119,87
18440 --      9,78      5,21      2,68 --   82,47   94,03   98,75  106,27  109,67
19182 --      9,78      5,21      2,68 --   83,93   94,33   99,32  106,51  109,39
18558 --    319,84    123,05    100,65 --   94,47  105,83  110,79  117,89  120,84

15959 --    325,36    126,01    105,12 --   94,20  105,27  110,31  117,27  119,87
16393 --    337,78    147,14     99,59 --   94,42  105,55  110,58  117,51  120,11
15780 --    337,78    147,14     99,59 --   94,42  105,55  110,58  117,51  120,11
15886 --      2,60      1,42      0,57 --   83,40   97,10  101,55  109,66  114,23
25838 --    156,55     71,89     66,21 --   91,86  103,57  108,45  115,60  118,79

25249 --    156,55     71,89     66,21 --   91,86  103,57  108,45  115,60  118,79
25591 --     18,68      8,67      3,43 --   83,69   94,79   99,67  107,04  110,20
24444 --     23,62     14,56      5,87 --   83,21   92,37   97,73  105,16  112,15
22643 --     23,62     14,56      5,87 --   85,28   93,44   99,13  106,00  112,41
22766 --     18,68      8,67      3,43 --   84,08   92,24   97,97  104,78  111,09

23076 --     18,68      8,67      3,43 --   83,69   94,79   99,67  107,04  110,20
29721 --    337,68    148,60     97,89 --   94,44  105,58  110,60  117,57  120,22
30787 --     30,26     19,46      8,96 --   87,02   98,50  103,26  110,72  114,07
30805 --    374,43    162,75    110,09 --   94,73  105,73  110,79  117,66  120,08
28984 --     30,26     19,46      8,96 --   87,02   98,50  103,26  110,72  114,07

30270 --     30,26     19,46      8,96 --   87,02   98,50  103,26  110,72  114,07
27755 --    325,36    126,01    105,12 --   94,20  105,27  110,31  117,27  119,87
26476 --    174,29     58,76     39,00 --   91,36  102,34  107,39  114,43  117,07
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k

17842  114,13  108,25   99,75   90,53  102,00  106,91  114,24  117,48  111,60  105,66
1051  108,73  101,89   91,36   82,78   90,82   96,52  103,50  109,83  106,14   99,30
1191  115,02  109,12  100,60   90,79  102,52  107,37  114,79  118,24  112,32  106,36
1903  103,81   97,88   89,64   79,48   90,97   95,67  103,31  106,74  100,87   94,93
2270  109,18  102,43   92,91   85,27   92,19   98,57  104,32  110,34  106,88  100,13

3125  104,38   98,46   90,25   80,39   91,50   96,35  103,80  107,01  101,18   95,25
3145  112,83  107,01   98,51   90,07  100,97  106,02  113,15  115,83  110,06  104,16
4872  107,41  100,57   90,09   80,77   88,88   94,58  101,49  107,87  104,18   97,35
8820  105,72   99,80   91,58   82,41   93,43   98,29  105,78  108,96  103,13   97,20
10223  104,38   98,46   90,25   80,39   91,50   96,35  103,80  107,01  101,18   95,25

8393  107,41  100,57   90,09   80,77   88,88   94,58  101,49  107,87  104,18   97,35
9133  108,23  102,30   94,07   84,75   96,12  100,87  108,44  111,80  105,94  100,01
9357  108,23  102,30   94,07   84,75   96,12  100,87  108,44  111,80  105,94  100,01
6237  108,73  101,89   91,36   82,78   90,82   96,52  103,50  109,83  106,14   99,30
6943  106,75  100,02   90,62   82,86   89,76   96,25  101,90  107,64  104,18   97,44

5635  111,19  104,36   93,76   85,16   93,36   98,97  105,93  112,58  108,89  102,06
7096  107,00  100,11   89,05   78,70   87,81   93,18  100,64  107,61  103,78   96,89
5272  111,31  105,43   96,92   87,16   98,59  103,50  110,83  114,05  108,17  102,23
5988  114,13  108,25   99,75   90,53  102,00  106,91  114,24  117,48  111,60  105,66
15319  105,46   98,72   89,42   80,87   87,81   94,31   99,89  105,67  102,21   95,48

13188  115,02  109,12  100,60   90,79  102,52  107,37  114,79  118,24  112,32  106,36
14453  114,38  108,53  100,02   91,18  102,28  107,28  114,51  117,45  111,61  105,70
15161  114,13  108,25   99,75   90,53  102,00  106,91  114,24  117,48  111,60  105,66
15249  108,73  101,89   91,36   82,78   90,82   96,52  103,50  109,83  106,14   99,30
12190  114,38  108,50   99,99   90,89  102,12  107,09  114,37  117,43  111,58  105,65

12348  103,81   97,88   89,64   79,48   90,97   95,67  103,31  106,74  100,87   94,93
10995  111,19  104,36   93,76   85,16   93,36   98,97  105,93  112,58  108,89  102,06
10417  114,13  108,25   99,75   90,53  102,00  106,91  114,24  117,48  111,60  105,66
11109  105,72   99,80   91,58   82,41   93,43   98,29  105,78  108,96  103,13   97,20
11851  108,73  101,89   91,36   82,78   90,82   96,52  103,50  109,83  106,14   99,30

11221  106,75  100,02   90,62   82,86   89,76   96,25  101,90  107,64  104,18   97,44
10632  105,03   99,04   90,51   79,06   91,71   96,36  104,07  108,11  102,09   96,10
19856  104,38   98,46   90,25   80,39   91,50   96,35  103,80  107,01  101,18   95,25
20529  103,81   97,88   89,64   79,48   90,97   95,67  103,31  106,74  100,87   94,93
19896  108,73  101,89   91,36   82,78   90,82   96,52  103,50  109,83  106,14   99,30

19328  108,23  102,30   94,07   84,75   96,12  100,87  108,44  111,80  105,94  100,01
18792  105,72   99,80   91,58   82,41   93,43   98,29  105,78  108,96  103,13   97,20
20725  104,73   97,98   88,38   80,02   86,93   93,22   99,08  105,22  101,76   95,00
20728  111,31  105,43   96,92   87,16   98,59  103,50  110,83  114,05  108,17  102,23
19445  114,38  108,50   99,99   90,89  102,12  107,09  114,37  117,43  111,58  105,65

19473  115,02  109,12  100,60   90,79  102,52  107,37  114,79  118,24  112,32  106,36
20427  114,13  108,25   99,75   90,53  102,00  106,91  114,24  117,48  111,60  105,66
18440  103,81   97,88   89,64   79,48   90,97   95,67  103,31  106,74  100,87   94,93
19182  103,68   97,80   89,92   80,93   91,28   96,19  103,56  106,46  100,73   94,84
18558  115,02  109,12  100,60   90,79  102,52  107,37  114,79  118,24  112,32  106,36

15959  114,13  108,25   99,75   90,53  102,00  106,91  114,24  117,48  111,60  105,66
16393  114,38  108,50   99,99   90,89  102,12  107,09  114,37  117,43  111,58  105,65
15780  114,38  108,50   99,99   90,89  102,12  107,09  114,37  117,43  111,58  105,65
15886  108,12  102,09   93,56   80,01   93,67   98,12  106,23  110,79  104,69   98,65
25838  112,94  107,02   98,50   88,82  100,76  105,56  113,04  116,65  110,70  104,73

25249  112,94  107,02   98,50   88,82  100,76  105,56  113,04  116,65  110,70  104,73
25591  104,38   98,46   90,25   80,39   91,50   96,35  103,80  107,01  101,18   95,25
24444  108,33  101,44   90,36   80,72   89,74   95,13  102,63  109,57  105,74   98,85
22643  108,73  101,89   91,36   82,78   90,82   96,52  103,50  109,83  106,14   99,30
22766  107,41  100,57   90,09   80,77   88,88   94,58  101,49  107,87  104,18   97,35

23076  104,38   98,46   90,25   80,39   91,50   96,35  103,80  107,01  101,18   95,25
29721  114,47  108,59  100,08   90,95  102,18  107,14  114,45  117,54  111,68  105,74
30787  108,23  102,30   94,07   84,75   96,12  100,87  108,44  111,80  105,94  100,01
30805  114,38  108,53  100,02   91,18  102,28  107,28  114,51  117,45  111,61  105,70
28984  108,23  102,30   94,07   84,75   96,12  100,87  108,44  111,80  105,94  100,01

30270  108,23  102,30   94,07   84,75   96,12  100,87  108,44  111,80  105,94  100,01
27755  114,13  108,25   99,75   90,53  102,00  106,91  114,24  117,48  111,60  105,66
26476  111,31  105,43   96,92   87,16   98,59  103,50  110,83  114,05  108,17  102,23
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63

17842   97,14   89,13  100,04  105,13  111,96  114,27  108,60  102,75   94,25 --
1051   88,77   78,73   86,83   92,58   99,41  105,63  101,94   95,11   84,65 --
1191   97,85   89,19  100,34  105,35  112,34  115,01  109,26  103,38   94,87 --
1903   86,69   75,89   87,20   91,98   99,48  102,79   96,94   91,01   82,79 --
2270   90,53   81,56   88,51   94,97  100,57  106,48  103,03   96,28   86,80 --

3125   87,04   76,62   87,82   92,65  100,09  103,32   97,48   91,56   83,34 --
3145   95,65   88,14   98,52  103,74  110,38  111,87  106,39  100,61   92,12 --
4872   86,81   77,01   85,19   90,89   97,73  104,17  100,48   93,65   83,11 --
8820   88,99   78,36   89,34   94,25  101,60  104,70   98,90   92,98   84,78 --
10223   87,04   76,62   87,82   92,65  100,09  103,32   97,48   91,56   83,34 --

8393   86,81   77,01   85,19   90,89   97,73  104,17  100,48   93,65   83,11 --
9133   91,77   81,03   92,31   97,11  104,60  107,88  102,04   96,11   87,89 --
9357   91,77   81,03   92,31   97,11  104,60  107,88  102,04   96,11   87,89 --
6237   88,77   78,73   86,83   92,58   99,41  105,63  101,94   95,11   84,65 --
6943   88,04   78,83   85,80   92,41   97,82  103,45  100,01   93,28   84,03 --

5635   91,42   81,44   89,63   95,29  102,18  108,70  105,02   98,19   87,61 --
7096   85,81   74,94   84,13   89,48   96,89  103,91  100,09   93,20   82,12 --
5272   93,72   85,00   96,10  101,12  108,16  110,87  105,10   99,21   90,70 --
5988   97,14   89,13  100,04  105,13  111,96  114,27  108,60  102,75   94,25 --
15319   86,08   77,13   84,10   90,62   96,13  101,96   98,51   91,77   82,37 --

13188   97,85   89,19  100,34  105,35  112,34  115,01  109,26  103,38   94,87 --
14453   97,19   88,99   99,56  104,73  111,49  113,39  107,81  101,99   93,49 --
15161   97,14   89,13  100,04  105,13  111,96  114,27  108,60  102,75   94,25 --
15249   88,77   78,73   86,83   92,58   99,41  105,63  101,94   95,11   84,65 --
12190   97,14   88,66   99,34  104,47  111,30  113,41  107,78  101,94   93,44 --

12348   86,69   75,89   87,20   91,98   99,48  102,79   96,94   91,01   82,79 --
10995   91,42   81,44   89,63   95,29  102,18  108,70  105,02   98,19   87,61 --
10417   97,14   89,13  100,04  105,13  111,96  114,27  108,60  102,75   94,25 --
11109   88,99   78,36   89,34   94,25  101,60  104,70   98,90   92,98   84,78 --
11851   88,77   78,73   86,83   92,58   99,41  105,63  101,94   95,11   84,65 --

11221   88,04   78,83   85,80   92,41   97,82  103,45  100,01   93,28   84,03 --
10632   87,57   75,50   87,90   92,60  100,24  104,15   98,15   92,17   83,64 --
19856   87,04   76,62   87,82   92,65  100,09  103,32   97,48   91,56   83,34 --
20529   86,69   75,89   87,20   91,98   99,48  102,79   96,94   91,01   82,79 --
19896   88,77   78,73   86,83   92,58   99,41  105,63  101,94   95,11   84,65 --

19328   91,77   81,03   92,31   97,11  104,60  107,88  102,04   96,11   87,89 --
18792   88,99   78,36   89,34   94,25  101,60  104,70   98,90   92,98   84,78 --
20725   85,29   76,42   83,37   89,81   95,43  101,37   97,92   91,17   81,67 --
20728   93,72   85,00   96,10  101,12  108,16  110,87  105,10   99,21   90,70 --
19445   97,14   88,66   99,34  104,47  111,30  113,41  107,78  101,94   93,44 --

19473   97,85   89,19  100,34  105,35  112,34  115,01  109,26  103,38   94,87 --
20427   97,14   89,13  100,04  105,13  111,96  114,27  108,60  102,75   94,25 --
18440   86,69   75,89   87,20   91,98   99,48  102,79   96,94   91,01   82,79 --
19182   86,94   77,30   87,53   92,58   99,73  102,51   96,82   90,94   83,08 --
18558   97,85   89,19  100,34  105,35  112,34  115,01  109,26  103,38   94,87 --

15959   97,14   89,13  100,04  105,13  111,96  114,27  108,60  102,75   94,25 --
16393   97,14   88,66   99,34  104,47  111,30  113,41  107,78  101,94   93,44 --
15780   97,14   88,66   99,34  104,47  111,30  113,41  107,78  101,94   93,44 --
15886   90,12   76,55   90,24   94,69  102,80  107,37  101,26   95,23   86,70 --
25838   96,22   87,41   98,59  103,61  110,56  113,22  107,47  101,59   93,08 --

25249   96,22   87,41   98,59  103,61  110,56  113,22  107,47  101,59   93,08 --
25591   87,04   76,62   87,82   92,65  100,09  103,32   97,48   91,56   83,34 --
24444   87,77   76,66   85,72   91,11   98,55  105,35  101,52   94,63   83,59 --
22643   88,77   78,73   86,83   92,58   99,41  105,63  101,94   95,11   84,65 --
22766   86,81   77,01   85,19   90,89   97,73  104,17  100,48   93,65   83,11 --

23076   87,04   76,62   87,82   92,65  100,09  103,32   97,48   91,56   83,34 --
29721   97,23   88,61   99,32  104,45  111,30  113,48  107,83  101,98   93,48 --
30787   91,77   81,03   92,31   97,11  104,60  107,88  102,04   96,11   87,89 --
30805   97,19   88,99   99,56  104,73  111,49  113,39  107,81  101,99   93,49 --
28984   91,77   81,03   92,31   97,11  104,60  107,88  102,04   96,11   87,89 --

30270   91,77   81,03   92,31   97,11  104,60  107,88  102,04   96,11   87,89 --
27755   97,14   89,13  100,04  105,13  111,96  114,27  108,60  102,75   94,25 --
26476   93,72   85,00   96,10  101,12  108,16  110,87  105,10   99,21   90,70 --
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

17842 -- -- -- -- -- -- --
1051 -- -- -- -- -- -- --
1191 -- -- -- -- -- -- --
1903 -- -- -- -- -- -- --
2270 -- -- -- -- -- -- --

3125 -- -- -- -- -- -- --
3145 -- -- -- -- -- -- --
4872 -- -- -- -- -- -- --
8820 -- -- -- -- -- -- --
10223 -- -- -- -- -- -- --

8393 -- -- -- -- -- -- --
9133 -- -- -- -- -- -- --
9357 -- -- -- -- -- -- --
6237 -- -- -- -- -- -- --
6943 -- -- -- -- -- -- --

5635 -- -- -- -- -- -- --
7096 -- -- -- -- -- -- --
5272 -- -- -- -- -- -- --
5988 -- -- -- -- -- -- --
15319 -- -- -- -- -- -- --

13188 -- -- -- -- -- -- --
14453 -- -- -- -- -- -- --
15161 -- -- -- -- -- -- --
15249 -- -- -- -- -- -- --
12190 -- -- -- -- -- -- --

12348 -- -- -- -- -- -- --
10995 -- -- -- -- -- -- --
10417 -- -- -- -- -- -- --
11109 -- -- -- -- -- -- --
11851 -- -- -- -- -- -- --

11221 -- -- -- -- -- -- --
10632 -- -- -- -- -- -- --
19856 -- -- -- -- -- -- --
20529 -- -- -- -- -- -- --
19896 -- -- -- -- -- -- --

19328 -- -- -- -- -- -- --
18792 -- -- -- -- -- -- --
20725 -- -- -- -- -- -- --
20728 -- -- -- -- -- -- --
19445 -- -- -- -- -- -- --

19473 -- -- -- -- -- -- --
20427 -- -- -- -- -- -- --
18440 -- -- -- -- -- -- --
19182 -- -- -- -- -- -- --
18558 -- -- -- -- -- -- --

15959 -- -- -- -- -- -- --
16393 -- -- -- -- -- -- --
15780 -- -- -- -- -- -- --
15886 -- -- -- -- -- -- --
25838 -- -- -- -- -- -- --

25249 -- -- -- -- -- -- --
25591 -- -- -- -- -- -- --
24444 -- -- -- -- -- -- --
22643 -- -- -- -- -- -- --
22766 -- -- -- -- -- -- --

23076 -- -- -- -- -- -- --
29721 -- -- -- -- -- -- --
30787 -- -- -- -- -- -- --
30805 -- -- -- -- -- -- --
28984 -- -- -- -- -- -- --

30270 -- -- -- -- -- -- --
27755 -- -- -- -- -- -- --
26476 -- -- -- -- -- -- --

1-6-2018 13:35:19Geomilieu V4.30



Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D))

27181  16 /  30,245 /  30,380 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
27597  16 /  30,804 /  30,905 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
36259  16 /  28,526 /  28,647 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
35630  16 /  30,123 /  30,146 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
35663  16 /  29,869 /  30,245 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --

35045  16 /  29,385 /  29,699 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
32399  16 /  31,099 /  31,265 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
32027  16 /  29,869 /  30,245 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
32823  16 /  29,384 /  29,385 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
32991  16 /  30,428 /  30,441 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --

40257  16 /  29,704 /  29,900 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
39616  16 /  28,097 /  28,148 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
40291  16 /  30,998 /  31,098 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
39294  16 /  29,059 /  29,068 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
41332  16 /  31,098 /  31,099 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --

37901  16 /  29,869 /  30,245 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
37425  16 /  29,991 /  30,103 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 --
40731  15 /  65,853 /  66,752 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --
38389  16 /  27,039 /  28,148 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 --

Achterambachtseweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60

Rijksstraatweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50
Rijksstraatweg      0,00     -1,50 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50
Rijksstraatweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50

1-6-2018 13:35:19Geomilieu V4.30



Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4))

27181 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
27597 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
36259 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
35630 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --
35663 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --

35045 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
32399 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
32027 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
32823 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
32991 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --

40257 -- -- --  80  80  80 --  80  80  80 --
39616 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
40291 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
39294 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
41332 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --

37901 -- -- --  65  65  65 --  65  65  65 --
37425 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
40731 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
38389 -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --

 60  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --

 50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
 50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
 50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --

1-6-2018 13:35:19Geomilieu V4.30



Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A)

27181  50  50  50 --   7045,88   6,38   3,24   1,30 -- -- --
27597  75  75  75 --  10956,36   6,31   3,46   1,30 -- -- --
36259  85  85  85 --  45348,76   6,01   3,62   1,68 -- -- --
35630  65  65  65 --  20179,60   6,14   3,63   1,47 -- -- --
35663  65  65  65 --   7045,88   6,38   3,24   1,30 -- -- --

35045  75  75  75 --   7045,88   6,38   3,24   1,30 -- -- --
32399  85  85  85 --  60426,60   6,32   3,35   1,35 -- -- --
32027  50  50  50 --   7045,88   6,38   3,24   1,30 -- -- --
32823  85  85  85 --  59071,60   6,31   3,35   1,36 -- -- --
32991  50  50  50 --  20179,60   6,14   3,63   1,47 -- -- --

40257  75  75  75 --  20179,60   6,14   3,63   1,47 -- -- --
39616  85  85  85 --  59071,60   6,31   3,35   1,36 -- -- --
40291  85  85  85 --  58966,92   6,30   3,37   1,36 -- -- --
39294  85  85  85 --  59071,60   6,31   3,35   1,36 -- -- --
41332  85  85  85 --  60426,60   6,32   3,35   1,35 -- -- --

37901  65  65  65 --   7045,88   6,38   3,24   1,30 -- -- --
37425  50  50  50 --   7873,92   6,43   3,08   1,32 -- -- --
40731  85  85  85 --  14324,96   6,47   2,93   1,33 -- -- --
38389  85  85  85 --  45348,76   6,01   3,62   1,68 -- -- --

 60  60  60 --   2785,00   6,78   3,55   0,55 -- -- --

 50  50  50 --   6551,00   6,76   3,22   0,74 -- -- --
 50  50  50 --   3875,00   6,83   2,75   0,88 -- -- --
 50  50  50 --   3875,00   6,83   2,75   0,88 -- -- --
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

27181 -- --  95,53  96,08  95,22 --   2,29   1,64   1,86 --   2,17   2,28   2,92
27597 -- --  94,74  94,83  94,02 --   1,84   1,33   1,86 --   3,42   3,84   4,11
36259 -- --  89,22  93,17  84,93 --   5,03   2,45   6,38 --   5,75   4,38   8,69
35630 -- --  95,18  95,66  95,12 --   2,37   1,69   1,86 --   2,44   2,66   3,01
35663 -- --  95,53  96,08  95,22 --   2,29   1,64   1,86 --   2,17   2,28   2,92

35045 -- --  95,53  96,08  95,22 --   2,29   1,64   1,86 --   2,17   2,28   2,92
32399 -- --  85,03  89,70  81,10 --   6,13   2,96   6,87 --   8,84   7,35  12,03
32027 -- --  95,53  96,08  95,22 --   2,29   1,64   1,86 --   2,17   2,28   2,92
32823 -- --  84,46  89,42  80,39 --   6,48   3,13   7,20 --   9,06   7,45  12,41
32991 -- --  95,18  95,66  95,12 --   2,37   1,69   1,86 --   2,44   2,66   3,01

40257 -- --  95,18  95,66  95,12 --   2,37   1,69   1,86 --   2,44   2,66   3,01
39616 -- --  84,46  89,42  80,39 --   6,48   3,13   7,20 --   9,06   7,45  12,41
40291 -- --  82,83  88,45  78,35 --   7,10   3,35   7,93 --  10,07   8,20  13,71
39294 -- --  84,46  89,42  80,39 --   6,48   3,13   7,20 --   9,06   7,45  12,41
41332 -- --  85,03  89,70  81,10 --   6,13   2,96   6,87 --   8,84   7,35  12,03

37901 -- --  95,53  96,08  95,22 --   2,29   1,64   1,86 --   2,17   2,28   2,92
37425 -- --  94,27  94,78  94,76 --   2,04   1,65   1,94 --   3,69   3,58   3,30
40731 -- --  99,56  99,54  99,57 --   0,16   0,12   0,13 --   0,28   0,34   0,30
38389 -- --  89,22  93,17  84,93 --   5,03   2,45   6,38 --   5,75   4,38   8,69

-- --  92,23  95,09  92,08 --   7,02   4,60   7,92 --   0,75   0,31 --

-- --  87,47  92,23  82,56 --  11,27   6,62  13,08 --   1,25   1,15   4,36
-- --  89,77  92,71  81,26 --   7,37   5,78  14,21 --   2,86   1,51   4,53
-- --  89,77  92,71  81,26 --   7,37   5,78  14,21 --   2,86   1,51   4,53
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N)

27181 -- -- -- -- --    429,63    219,52     87,54 --     10,30      3,75      1,71
27597 -- -- -- -- --    655,04    359,91    134,18 --     12,72      5,06      2,66
36259 -- -- -- -- --   2430,79   1528,20    646,96 --    137,15     40,15     48,57
35630 -- -- -- -- --   1179,68    700,63    282,70 --     29,42     12,35      5,53
35663 -- -- -- -- --    429,63    219,52     87,54 --     10,30      3,75      1,71

35045 -- -- -- -- --    429,63    219,52     87,54 --     10,30      3,75      1,71
32399 -- -- -- -- --   3247,28   1813,88    659,97 --    234,01     59,76     55,89
32027 -- -- -- -- --    429,63    219,52     87,54 --     10,30      3,75      1,71
32823 -- -- -- -- --   3149,56   1767,23    644,90 --    241,72     61,87     57,75
32991 -- -- -- -- --   1179,68    700,63    282,70 --     29,42     12,35      5,53

40257 -- -- -- -- --   1179,68    700,63    282,70 --     29,42     12,35      5,53
39616 -- -- -- -- --   3149,56   1767,23    644,90 --    241,72     61,87     57,75
40291 -- -- -- -- --   3078,64   1756,03    629,00 --    263,92     66,46     63,67
39294 -- -- -- -- --   3149,56   1767,23    644,90 --    241,72     61,87     57,75
41332 -- -- -- -- --   3247,28   1813,88    659,97 --    234,01     59,76     55,89

37901 -- -- -- -- --    429,63    219,52     87,54 --     10,30      3,75      1,71
37425 -- -- -- -- --    477,12    229,84     98,38 --     10,31      4,00      2,01
40731 -- -- -- -- --    922,54    417,82    190,06 --      1,44      0,50      0,25
38389 -- -- -- -- --   2430,79   1528,20    646,96 --    137,15     40,15     48,57

-- -- -- -- --    174,15     94,01     14,10 --     13,26      4,55      1,21

-- -- -- -- --    387,36    194,55     40,02 --     49,91     13,96      6,34
-- -- -- -- --    237,59     98,79     27,71 --     19,51      6,16      4,85
-- -- -- -- --    237,59     98,79     27,71 --     19,51      6,16      4,85
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k

27181 --      9,78      5,21      2,68 --   84,54   93,47   99,05  105,52  107,76
27597 --     23,62     14,56      5,87 --   83,21   92,37   97,73  105,16  112,15
36259 --    156,55     71,89     66,21 --   91,86  103,57  108,45  115,60  118,79
35630 --     30,26     19,46      8,96 --   88,47   98,82  103,86  110,97  113,79
35663 --      9,78      5,21      2,68 --   83,93   94,33   99,32  106,51  109,39

35045 --      9,78      5,21      2,68 --   82,47   94,03   98,75  106,27  109,67
32399 --    337,68    148,60     97,89 --   94,44  105,58  110,60  117,57  120,22
32027 --      9,78      5,21      2,68 --   84,54   93,47   99,05  105,52  107,76
32823 --    337,78    147,14     99,59 --   94,42  105,55  110,58  117,51  120,11
32991 --     30,26     19,46      8,96 --   87,62   94,63  101,10  106,59  112,62

40257 --     30,26     19,46      8,96 --   87,02   98,50  103,26  110,72  114,07
39616 --    337,78    147,14     99,59 --   94,42  105,55  110,58  117,51  120,11
40291 --    374,43    162,75    110,09 --   94,73  105,73  110,79  117,66  120,08
39294 --    337,78    147,14     99,59 --   94,42  105,55  110,58  117,51  120,11
41332 --    337,68    148,60     97,89 --   94,44  105,58  110,60  117,57  120,22

37901 --      9,78      5,21      2,68 --   83,93   94,33   99,32  106,51  109,39
37425 --     18,68      8,67      3,43 --   84,20   91,18   97,76  103,17  108,90
40731 --      2,60      1,42      0,57 --   83,40   97,10  101,55  109,66  114,23
38389 --    156,55     71,89     66,21 --   91,86  103,57  108,45  115,60  118,79

--      1,42      0,31 -- --   77,94   86,57   92,67   97,93  104,46

--      5,54      2,43      2,11 --   82,95   90,74   98,00  101,16  106,88
--      7,57      1,61      1,54 --   80,59   88,07   95,15   99,12  104,70
--      7,57      1,61      1,54 --   80,59   88,07   95,15   99,12  104,70
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k

27181  102,25   96,45   89,21   81,51   90,41   95,85  102,58  104,83   99,30   93,49
27597  108,33  101,44   90,36   80,72   89,74   95,13  102,63  109,57  105,74   98,85
36259  112,94  107,02   98,50   88,82  100,76  105,56  113,04  116,65  110,70  104,73
35630  108,10  102,22   94,36   86,17   96,44  101,43  108,69  111,52  105,81   99,93
35663  103,68   97,80   89,92   80,93   91,28   96,19  103,56  106,46  100,73   94,84

35045  103,81   97,88   89,64   79,48   90,97   95,67  103,31  106,74  100,87   94,93
32399  114,47  108,59  100,08   90,95  102,18  107,14  114,45  117,54  111,68  105,74
32027  102,25   96,45   89,21   81,51   90,41   95,85  102,58  104,83   99,30   93,49
32823  114,38  108,50   99,99   90,89  102,12  107,09  114,37  117,43  111,58  105,65
32991  109,18  102,43   92,91   85,27   92,19   98,57  104,32  110,34  106,88  100,13

40257  108,23  102,30   94,07   84,75   96,12  100,87  108,44  111,80  105,94  100,01
39616  114,38  108,50   99,99   90,89  102,12  107,09  114,37  117,43  111,58  105,65
40291  114,38  108,53  100,02   91,18  102,28  107,28  114,51  117,45  111,61  105,70
39294  114,38  108,50   99,99   90,89  102,12  107,09  114,37  117,43  111,58  105,65
41332  114,47  108,59  100,08   90,95  102,18  107,14  114,45  117,54  111,68  105,74

37901  103,68   97,80   89,92   80,93   91,28   96,19  103,56  106,46  100,73   94,84
37425  105,46   98,72   89,42   80,87   87,81   94,31   99,89  105,67  102,21   95,48
40731  108,12  102,09   93,56   80,01   93,67   98,12  106,23  110,79  104,69   98,65
38389  112,94  107,02   98,50   88,82  100,76  105,56  113,04  116,65  110,70  104,73

 100,96   94,17   84,14   74,41   82,85   88,70   94,57  101,51   97,97   91,16

 103,69   96,99   88,56   78,80   86,28   93,19   97,37  103,44  100,12   93,39
 101,41   94,70   86,02   75,81   83,21   90,05   94,45  100,49   97,14   90,41
 101,41   94,70   86,02   75,81   83,21   90,05   94,45  100,49   97,14   90,41
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63

27181   86,20   77,86   86,69   92,35   98,73  100,89   95,40   89,61   82,42 --
27597   87,77   76,66   85,72   91,11   98,55  105,35  101,52   94,63   83,59 --
36259   96,22   87,41   98,59  103,61  110,56  113,22  107,47  101,59   93,08 --
35630   92,05   82,44   92,64   97,71  104,85  107,61  101,92   96,05   88,19 --
35663   86,94   77,30   87,53   92,58   99,73  102,51   96,82   90,94   83,08 --

35045   86,69   75,89   87,20   91,98   99,48  102,79   96,94   91,01   82,79 --
32399   97,23   88,61   99,32  104,45  111,30  113,48  107,83  101,98   93,48 --
32027   86,20   77,86   86,69   92,35   98,73  100,89   95,40   89,61   82,42 --
32823   97,14   88,66   99,34  104,47  111,30  113,41  107,78  101,94   93,44 --
32991   90,53   81,56   88,51   94,97  100,57  106,48  103,03   96,28   86,80 --

40257   91,77   81,03   92,31   97,11  104,60  107,88  102,04   96,11   87,89 --
39616   97,14   88,66   99,34  104,47  111,30  113,41  107,78  101,94   93,44 --
40291   97,19   88,99   99,56  104,73  111,49  113,39  107,81  101,99   93,49 --
39294   97,14   88,66   99,34  104,47  111,30  113,41  107,78  101,94   93,44 --
41332   97,23   88,61   99,32  104,45  111,30  113,48  107,83  101,98   93,48 --

37901   86,94   77,30   87,53   92,58   99,73  102,51   96,82   90,94   83,08 --
37425   86,08   77,13   84,10   90,62   96,13  101,96   98,51   91,77   82,37 --
40731   90,12   76,55   90,24   94,69  102,80  107,37  101,26   95,23   86,70 --
38389   96,22   87,41   98,59  103,61  110,56  113,22  107,47  101,59   93,08 --

  80,79   66,85   75,67   81,78   86,81   93,49   90,02   83,23   73,20 --

  84,32   74,53   82,28   89,69   92,76   97,75   94,61   87,96   80,02 --
  81,28   73,19   80,98   88,42   91,37   96,29   93,17   86,53   78,69 --
  81,28   73,19   80,98   88,42   91,37   96,29   93,17   86,53   78,69 --
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Input wegverkeersgegevens

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

27181 -- -- -- -- -- -- --
27597 -- -- -- -- -- -- --
36259 -- -- -- -- -- -- --
35630 -- -- -- -- -- -- --
35663 -- -- -- -- -- -- --

35045 -- -- -- -- -- -- --
32399 -- -- -- -- -- -- --
32027 -- -- -- -- -- -- --
32823 -- -- -- -- -- -- --
32991 -- -- -- -- -- -- --

40257 -- -- -- -- -- -- --
39616 -- -- -- -- -- -- --
40291 -- -- -- -- -- -- --
39294 -- -- -- -- -- -- --
41332 -- -- -- -- -- -- --

37901 -- -- -- -- -- -- --
37425 -- -- -- -- -- -- --
40731 -- -- -- -- -- -- --
38389 -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

    -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
1     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
2     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
3     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
4     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

5     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
6     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
7     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
8     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
9     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

10     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
11     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
13     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
14     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

15     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
16     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
17     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
18     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
19     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

20     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
21     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
22     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
23     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
24     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

25     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
26     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
27     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
28     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
29     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

30     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
31     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
32     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
33     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
34     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

35     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
36     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
37     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
38     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
39     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

40     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
41     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
42     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
43     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
44     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

45     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
46     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
47     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
48     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
49     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

50     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
51     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
52     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
53     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
54     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

55     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
56     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
57     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
58     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
59     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

60     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
61     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
62     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

63     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
64     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
65     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
66     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
67     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

68     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
69     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
70     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
71     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
72     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

73     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
74     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
75     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
76     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
77     -1,50 Relatief      4,00      4,50      7,50 -- -- -- Ja

78     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
79     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
80     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
81     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
82     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

83     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
84     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
85     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
86     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
87     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

88     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
89     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
90     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
91     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
92     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

93     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
94     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
95     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
96     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
97     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

98     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
99     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
100     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
101     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
102     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

103     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
104     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
105     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
106     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
107     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

108     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
109     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
110     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
111     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
112     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

113     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
114     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
115     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
116     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
117     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

118     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
119     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
120     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
121     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
122     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

123     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
124     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
125     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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126     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
127     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
128     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
129     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
130     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

131     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
132     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
133     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
134     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
135     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

136     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
137     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
138     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
139     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
140     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

141     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
142     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
143     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
144     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
145     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

146     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
147     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
148     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
149     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
150     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

151     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
152     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
153     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
154     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
155     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

156     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
157     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
158     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
159     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
160     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

161     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
162     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
163     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
164     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
165     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

166     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
167     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
168     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
169     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
170     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

171     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
172     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
173     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
174     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
175     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

176     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
177     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
178     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
179     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
180     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

181     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
182     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
183     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
184     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
185     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

186     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
187     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
188     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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189     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
190     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
191     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
192     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
193     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

194     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
195     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
196     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
197     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
198     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

199     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
200     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
201     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
202     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
203     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

204     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
205     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
206     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
207     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
208     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

209     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
210     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
211     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
212     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
213     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

214     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
215     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
216     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
217     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

    -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

1     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
2     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
3     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
4     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
5     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

6     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
7     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
8     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
9     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

11     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
13     -1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
193     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
193     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

193     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
193     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
193     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
193     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
193     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

193     -1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k

32 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
424      6,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1500 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2407 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5619 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

2874      6,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
     7,00 -- Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
     7,00 -- Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
     3,00 -- Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Naam Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k

32 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
424 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1500 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2407 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5619 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

2874 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 8k

32 0,20
424 0,20
1500 0,20
2407 0,20
5619 0,20

2874 0,20
0,80
0,80
0,80
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125

    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,50     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,50     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,50     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,50     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,50     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    2,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,50     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,50     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    3,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    2,50     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

   10,50     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    2,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,50     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

16-5-2018 10:32:36Geomilieu V4.30



Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    8,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    5,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
   12,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16-5-2018 10:32:36Geomilieu V4.30



Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    8,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    3,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    5,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    5,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    6,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
   12,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    1,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

   10,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    4,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    3,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

    7,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
   16,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    5,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    7,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

   10,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
   10,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    3,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
   10,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

    7,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
   10,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
   10,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
   10,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

    5,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
   10,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    3,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125

    5,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    9,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    5,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    4,50     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

    7,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    8,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    7,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    7,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

    7,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
   10,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    7,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    6,50     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

LWPOLYLINE kk woningen    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

1    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
2    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
5     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
6     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
7     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

8     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
9     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
10     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
11     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
12     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

13     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
14     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
15     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
16     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
17     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

18     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
19     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
20     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
21     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
22     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

23     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
24     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
25     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
26     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
27     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

28     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
29     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
30     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
31     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
32     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

33     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
34     3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
35    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
36    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
37    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

38    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
39    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
40    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
41    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
42    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

43    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
44    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
45    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
46    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
47    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

48    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
49    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
50    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
36 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
41 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
42 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
44 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

48 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
49 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125

51    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
52    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
53    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
54    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
55    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

57    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
58    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
59    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
60    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
61    10,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    6,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    2,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
    3,00     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
    7,50     -1,50 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

    3,00     -1,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
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Bijlage III
Model input itemeigenschappen

Model: VL 2018
versie van Rijsoord - Rijsoord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

51 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
53 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
54 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

57 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
58 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
59 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
61 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Notitie 

 

 

Datum: 18 juli 2018 Project: Toerkoop Rijsoord 

Uw kenmerk: - Locatie: Ridderkerk 

Ons kenmerk: V072275aa.189JJSQ.fwi Betreft: Aanvullende notitie op akoestisch rapport 

Toerkoop Rijsoord Versie: 01_001  

 

1 Inleiding 

In opdracht van Heilijgers Projectontwikkeling B.V. in Amersfoort heeft LBP|SIGHT een akoestisch 

onderzoek verricht met betrekking tot de voorgenomen nieuwbouw op de gevels van de woningen 

aan de Rijksstraatweg in Rijsoord. Het doel van het onderzoek is om te bepalen hoe de nieuwbouw 

met inachtneming van de Wet geluidhinder en het beleid van de gemeente Ridderkerk gerealiseerd 

kan worden. 

 

Deze notitie is een aanvulling op de rapportage met het kenmerk R072275aa.00001.fwi versie 

05_001 van 4 juni 2018. 

 

De gemeente heeft na aanleiding van de resultaten van de genoemde rapportage twee vragen die 

in deze notitie beantwoord zullen worden. 

 

a. Wat is het effect van geluidreducerend wegdek op de Rijksstraatweg ter hoogte van het 

plangebied op de gevels van de voorgenomen nieuwbouw? 

b. Wat is het effect van de verlaging van de maximale snelheid van 50 km/u naar 30 km/u van de 

Rijksstraatweg ter hoogte van de voorgenomen nieuwbouw? 

 

2 Rekenresultaten - na geluidreducerend wegdek Rijksstraatweg 

en na verlaging snelheid Rijksstraatweg 

2.1 Algemeen 

Figuur 1 geeft een overzicht van het model van de Rijksstraatweg ter plaatse van de voorgenomen 

nieuwbouw weer. In het blauw is een deel van de Rijksstraatweg waar gerekend is met een 

geluidreducerend asfalt of waarop de maximale snelheid verlaagd is. Aan de overige wegen (ander 

deel van de Rijksstraatweg, Rijksweg A16 en de Achterambachtseweg) is niks gewijzigd ten 

opzichte van de akoestische rapportage van 4 juni 2018.  

 

http://www.lbpsight.nl/
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Figuur 1 

Modeloverzicht - Rijksstraatweg 

2.2 Toepassing geluidreducerend wegdek 

In het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een overzicht gegeven van wegdek-

correctiefactoren voor gebruik van de geluidreductie per wegdektype bij een bepaalde snelheid. 

Dunne deklagen B, waarmee gerekend kan worden in het rekenprogramma Geomilieu, geeft een 

geluidreductie van 4,7 dB. ZSA-SD geeft in het overzicht een geluidreductie van 5,1 dB weer.  

 

Figuur 2 en 3 geven de rekenresultaten waarbij gerekend is met dunne deklagen B met daarbij een 

extra correctie van -0,4 dB, zodat de berekende geluidreductie vanwege ZSA-SD ermee 

overeenkomt (zoals beschreven in “Wegdekcorrectiefactoren Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012” versie 15-3-2018). 

 

De berekende geluidbelasting is na toepassing van ZSA-SD ten hoogste 56 dB na aftrek van 5 dB 

conform artikel 110g Wet geluidhinder op de eerste verdieping en is circa 2 a 3 dB1) lager ten 

opzichte van DAB.  

 

                                                      

1 In de berekening is alleen ter plaatse van de geprojecteerde nieuwbouw uitgegaan van de toepassing van ZSA- SD. 

Wanneer een groter deel van de Rijksstraatweg voorzien wordt van ZSA-SD, dan is een geluidreductie vanwege het 

wegverkeer op de Rijksstraatweg tot 4 dB haalbaar. 
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Figuur 2 

Rekenresultaten noordoost - eerste lijns 

bebouwing 

Figuur 3 

Rekenresultaten zuidoost - eerste lijns 

bebouwing 

  

2.3 Verlaging maximale snelheid van 50 km/u naar 30 km/u 

Figuur 4 en 5 geven de rekenresultaten waarbij gerekend is met het wegdektype DAB 

(referentiewegdek) weer, maar met een maximale snelheid van 30 km/u ter plaatse van de 

voorgenomen nieuwbouw. De berekende resultaten zijn nagenoeg gelijk aan de toepassing van 

ZSA met een maximale snelheid van 50 km/u. De berekende geluidreductie is circa 2-3 dB in 

vergelijking met 50 km/u DAB. De hoogst, berekende geluidbelasting op de gevels is 56 dB na 

aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wet geluidhinder.  
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Figuur 4 

Rekenresultaten noordoost - eerste lijns 

bebouwing 

Figuur 5 

Rekenresultaten zuidoost - eerste lijns 

bebouwing 

3 Conclusie maatregelen 

De berekende geluidbelasting vanwege de Rijksstraatweg (50 km/u) is zonder maatregelen ten 

hoogste 58 dB op de gevels van de eerste lijns voorgenomen nieuwbouwwoningen na aftrek van  

5 dB conform artikel 110g Wet geluidhinder (zie rapport R072275aa.00001.fwi versie 05_001 van  

4 juni 2018). 

 

De berekende geluidbelasting is na toepassing van ZSA-SD op de Rijkstraatweg ten hoogste 

56 dB (na aftrek van 5 dB) op de eerste verdieping en is circa 2 a 3 dB lager ten opzichte van de 

geluidbelasting bij een wegdekverharding van DAB op de gevels van de voorgenomen nieuwbouw.  

 

De berekende resultaten bij verlaging van de maximale snelheid ter hoogte van de voorgenomen 

van 50 km/u naar 30 km/u zijn nagenoeg gelijk aan de toepassing van ZSA met een maximale 

snelheid van 50 km/u. De berekende geluidreductie is circa 2 a 3 dB in vergelijking met 50 km/u 

DAB op de gevels van de woningen. De hoogst, berekende geluidbelasting op de gevels is 56 dB 

na aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wet geluidhinder.  
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Bij het toepassen van een snelheid van 30 km/u is de Rijkstraatweg niet meer zoneringsplichtig in 

het kader van de Wet geluidhinder. De dan optreden geluidbelasting hoeft niet getoetst te worden 

aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Wel moet in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening de geluidbelasting worden beschouwd. 

 
 
LBP|SIGHT BV 

  
F. (Fabian) Wieland MSc E. (Ed) Goudriaan 
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BIJLAGEN

1 Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding huidige situatie

2 Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding toekomstige situatie

3 Gespreksverslag overleg Gasunie

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgesteld.
Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de opdrachtgever en/of van SPA WNP ingenieurs. Kwaliteit en verbetering van product en proces zijn bij SPA WNP ingenieurs gewaar-
borgd middels een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015.
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel

In opdracht van Heilijgers Projectontwikkeling is een onderzoek externe veiligheid uitgevoerd.
De aanleiding daarvoor is de ruimtelijke procedure, die nodig is voor het realiseren van wo-
ningbouw op de locatie van het voormalig Toerkoop Reisburo De Jong.

Het doel van het onderzoek is om een uitspraak te kunnen doen, of voor het initiatief knelpun-
ten zijn op het vlak van externe veiligheid. Met het onderzoek zijn risicobronnen in de omgeving
van het plangebied geïnventariseerd, voor zover het plangebied zich binnen hun invloedsge-
bied bevindt. Op basis van de verzamelde informatie is een inschatting gegeven van knelpun-
ten en mogelijke vervolgacties. De bevindingen zijn in dit rapport weergegeven.

1.2 Huidige situatie

In afbeelding 1 is de situering van het plangebied en de omgeving te zien. Het betreft een
overwegen landelijk gebied ten zuiden van de kern Rijsoord. Ten oosten is de rijksweg A16 ge-
legen, ten zuiden ligt het spoorwegemplacement Kijfhoek.

Afbeelding 1: Ligging plangebied

Plangebied

A16

Rangeerterrein Kijfhoek
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1.3 Toekomstige situatie

De beoogde ruimtelijke ontwikkeling betreft het realiseren van woningen ter plaatse van de
voormalige locatie van Toerkoop Reisburo De Jong in Rijsoord. Het plan voorziet in de bouw
van circa 65 woningen. In afbeelding 2 is de voorlopige invulling van het plangebied geschetst.

Afbeelding 2: Beoogde planontwikkeling (bron: opdrachtgever)

Door de ontwikkeling is er sprake van een verhoging van de personendichtheid, in het bijzon-
der in de nachtperiode. Vanwege dit aspect is in ieder geval de invloed op de hoogte van
het groepsrisico van belang voor het onderzoek.

1.4 Reikwijdte onderzoek

Door de opdrachtgever is om een integrale beoordeling van de externe veiligheid in relatie
tot het initiatief gevraagd. Uitgangspunt daarbij is dat niet alleen een kwalitatieve analyse
(quickscan) wordt uitgevoerd, maar dat waar nodig ook een kwantitatieve (rekentechnische)
onderbouwing wordt gegeven van de verandering in het groepsrisico. In dit  rapport  zijn de
kwalitatieve en kwantitatieve elementen samengevoegd.

Ook wordt voorzien in het aanleveren van elementen voor het invullen van de verantwoor-
dingsplicht van het groepsrisico.
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2. BELEIDSKADER

Het beoordelingskader externe veiligheid richt zich op gevaarlijke stoffen en kan naar risico-
bron grofweg als volgt ingedeeld worden:

1. inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden
2. buisleidingen
3. vervoer over weg, water of spoor
4. luchtverkeer1
5. fysiek veiligheid (windmolens en hoogspanning, overstroming weide/bos brand)2

In het veiligheidsbeleid wordt gewerkt met afstanden of gebieden. Daarbij zijn drie basisbe-
grippen van belang, te weten:

· PR-gebied: gebied waar plaatsgebonden risiconormen (PR) gelden en getoetst moeten
worden;

· Invloedsgebied: gebied waar beoordeling en verantwoording van het groepsrisico (GR)
nodig is;

· Plasbrandaandachtsgebied: het gebied (PAG) waarin rekening gehouden moet worden
met de effecten van een plasbrand.

2.1 Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen
door een ongeval, indien deze zich onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats
zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren. Dit zijn lijnen die punten met
een zelfde risico met elkaar verbinden op een topografische kaart. Voor het plaatsgebonden
risico geldt een grenswaarde voor kwetsbare objecten (b.v. woningen) en een richtwaarde
voor beperkt kwetsbare objecten (b.v. bepaalde bedrijfsgebouwen).

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico wordt voor nieuwe (beperkt) kwetsbare ob-
jecten gesteld op een niveau van 10-6 per jaar. Binnen de 10-6 contour mogen geen nieuwe
kwetsbare functies mogelijk worden gemaakt.

2.2 Groepsrisico

Het groepsrisico (GR) drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een be-
paalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval in een inrichting waarbij gevaar-
lijke stoffen betrokken zijn. Het GR voor transport is de kans per jaar per kilometer transportroute
dat een groep van tien of meer personen in de omgeving van een transportroute in een keer
het dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval op die transportroute.

De normen voor het GR hebben een oriënterende waarde (inspanningsverplichting). Indien
de oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt overschreden, legt dit vaak ook ruimte-
lijke beperkingen op aan een gebied buiten de 10-6-contour (PR).

1  Het aspect luchtverkeer is in dit onderzoek niet van toepassing
2  Het aspect fysieke veiligheid is in dit onderzoek niet van toepassing
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Het GR wordt meestal weergegeven in een FN-curve grafiek, waarin op de horizontale as het
aantal doden N staat en op verticale as de cumulatieve kans F per jaar op een ongeval waar-
bij N of meer doden vallen.

2.3 Plasbrandaandachtsgebied

Het plasbrandaandachtsgebied (PAG) is het gebied waarin bij het realiseren van kwetsbare
objecten rekening gehouden dient te worden met de effecten van een zogenaamde plas-
brand. Deze plasbrand kan ontstaan door de ontsteking van uitgestroomde brandbare vloei-
stof uit een schip of tankwagen. In de Regeling Basisnet zijn de afstanden van het PAG voor
weg, spoor en water vastgelegd.

Een PAG geldt alleen voor nieuwe (nog te bouwen) kwetsbare objecten. Indien zich be-
staande kwetsbare objecten binnen het PAG bevinden, hoeven deze niet te worden gesa-
neerd. Bij bouwplannen die binnen een PAG vallen, zal specifiek moeten worden ingegaan
op de effecten van een plasbrand (motivatie verplicht). Hier zouden bijvoorbeeld extra (bouw-
kundige) maatregelen kunnen volgen. Het PAG is verankerd in het Besluit externe veiligheid
transportroutes (Bevt).

2.4 Verantwoordingsplicht

Berekeningen van het groepsrisico geven inzicht in de mate van maatschappelijke ontwrich-
ting. Met de uitkomsten van een dergelijke berekening kan daarom bewuster met risico’s wor-
den omgegaan. Het is bij de beoordeling van dit groepsrisico de vraag welke omvang van
ramp of ontwrichting aanvaardbaar is.

Hoe er met de verantwoording van het groepsrisico omgegaan dient te worden, verschilt per
risicobron. Ten aanzien van inrichtingen wordt de verantwoording geregeld via het Besluit ex-
terne veiligheid inrichtingen (Bevi), ten aanzien van buisleidingen is dit geborgd in het Besluit
externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen
geldt hiervoor het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).

Bevi
1. Aanwezige en de te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied van de

inrichting/ inrichtingen.
2. De hoogte van het groepsrisico per inrichting op het tijdstip waarop dat besluit wordt vast-

gesteld.
3. Indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast

door degene die de inrichting drijft.
4. Indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die in dat besluit zijn

opgenomen.
5. Voorschriften ter beperking van het groepsrisico die het bevoegd gezag voornemens is te

verbinden aan een inrichting.
6. Voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager

groepsrisico.
7. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in

de nabije toekomst.
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8. De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een
ramp in de inrichting(en).

9. De mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de inrichting,
om zich in veiligheid te brengen indien zich in die inrichting een ramp voordoet.

Bevb
Beperkte verantwoording
1. Een vermelding van de personendichtheid in het invloedsgebied.
2. De hoogte van het groepsrisico per kilometer buisleiding.
3. De mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding en beperking van rampen.
4. De mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen binnen het plangebied.

Volledige verantwoording
De volledige verantwoording gebeurt conform de hiervoor onder Bevi omschreven verant-
woording.

Bevt
Beperkte verantwoording
Het Bevt schrijft voor dat voor alle ruimtelijke plannen binnen de invloedssfeer van een trans-
portroute aandacht moet worden geschonken aan her volgende:
1. Mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een

ramp of zwaar ongeval.
2. Zelfredzaamheid ten aanzien van nog niet gerealiseerde (beperkt kwetsbare objecten.

Volledige verantwoording
Wanneer het ruimtelijk plan binnen 200 meter van een transportroute gelegen is, dient ook
aandacht te worden geschonken aan de volgende aspecten:
1. Dichtheid van personen en de verwachte veranderingen.
2. Hoogte van het groepsrisico.
3. Maatregelen ter beperking van het groepsrisico (waaronder stedenbouwkundige opzet,

bouwkundige voorzieningen en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de
openbare ruimte).

4. Mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en
nadelen daarvan.

Er is echter sprake van een uitzondering wanneer:
1. het groepsrisico niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde;
2. het groepsrisico niet meer dan tien procent toeneemt en de oriëntatiewaarde niet wordt

overschreden.

In dat geval kan volstaan worden met een beperkte verantwoording.

2.5 Overig beleid

Gemeente Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk beschikt over een beleidsvisie externe veiligheid. In de visie is een
bijlage opgenomen met een overzicht van alle risicobronnen met bijbehorende risico's. De
beleidsvisie is kaderstellend voor het nemen van ruimtelijke besluiten en het verlenen van ver-
gunningen waarbij externe veiligheid in het geding is.
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Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Door de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Ridderkerk en Barendrecht zijn in het
Beheerplan Groepsrisico Kijfhoek afspraken gemaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen
het invloedsgebied van het rangeerterrein Kijfhoek. Conform het beheerplan wordt periodiek
gerapporteerd over de invloed van ruimtelijke ontwikkelingen op het groepsrisico.

Indien relevant wordt genoemd beleid meegenomen in dit onderzoek.

3. RISICO’S DOOR INRICHTINGEN

3.1 Algemeen

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die
een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat daarbij onder meer om
het volgende:

· bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen vallen (Brzo)
· LPG/LNG-tankstations
· opslagplaatsen (PGS)
· ammoniakkoel-/vriesinstallaties
· spoorwegemplacementen

Het besluit bevat eisen voor het PR en regels voor het GR, en verplicht gemeenten en provin-
cies hier bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen re-
kening mee te houden.

Op grond van het Bevi zijn in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) voor een aantal
bedrijfscategorieën vaste veiligheidsafstanden opgenomen. Voor zogenaamde niet-catego-
riale bedrijven moet de veiligheidsafstanden berekend worden.

Aanvullend op de Bevi en Revi geldt ook de Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-
tankstations voor besluiten met gevolgen3 voor de externe veiligheid. In deze circulaire wordt
verzocht bij het nemen van een nieuw besluit rekening te houden met de volgende effectaf-
standen:

· 60 meter vanaf het LPG vulpunt voor (beperkt) kwetsbare objecten
· 160 meter vanaf het LPG vulpunt voor zeer4 kwetsbare objecten

3 De Circulaire is niet van toepassing op situaties waarin de veiligheidssituatie verbetert of gelijk blijft.
4 De zeer kwetsbare objecten vormen een nieuwe categorie ten opzichte van het Bevi en spelen een rol in de moder-

nisering van het Omgevingsveiligheidsbeleid. Zeer kwetsbare objecten zijn tevens kwetsbare objecten, ze vormen
een subcategorie van de categorie kwetsbare objecten uit het Bevi. Het gaat om objecten waar groepen personen

Voor de verantwoording van het groepsrisico is in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van:
· bijlage 3 van de beleidsvisie ‘Scenario-analyse Ridderkerk’, opgesteld door de Veilig-

heidsregio Rotterdam-Rijnmond (Scenarioanalyse Externe Veiligheid Gemeente Rid-
derkerk 2011, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond);

· Externe Veiligheidsbeleid, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, vastgesteld op 16 de-
cember 2013.
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3.2 Inventarisatie

Bij de inventarisatie van de risicobronnen die in de omgeving van het plangebied aanwezig
zijn, is gebruik gemaakt van de Risicokaart Nederland (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3: Plangebied en risicobronnen

Uit de risicokaart blijkt dat er risicovolle bedrijven in de buurt van het plangebied aanwezig zijn,
zoals uit onderstaand overzicht blijkt.

verblijven met een beperkte zelfredzaamheid, zoals minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten. Zeer kwets-
bare objecten zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere zorginstellingen, gebouwen voor onderwijs voor minderjari-
gen of buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, justitiële inrichtingen en asielzoekerscentra.

Plangebied

5

2

3

4

1
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Tabel 1: Overzicht risicobronnen (Bevi)

(nr.) Bedrijf Risicobron Invloedsgebied PR 10-6 Werkelijke
afstand Relevantie

(1) P. Boer Propaantank 9000 liter 12 meter > 500 meter Geen

(2) BP-station San-
delingen West

LPG
Vulpunt
Reservoir
Afleverinstallaties (2x)

150 meter
150 meter
150 meter

40 meter
25 meter
15 meter

> 1000 meter Geen

(3) BP-station San-
delingen Oost

LPG
Vulpunt
Reservoir
Afleverinstallaties (2x)

150 meter
150 meter
150 meter

35 meter
25 meter
15 meter

> 1000 meter Geen

(4) Esso Express

LPG
Vulpunt
Reservoir
Afleverinstallaties

150 meter
150 meter
150 meter

35 meter
25 meter
15 meter

> 1000 meter Geen

(5) Rangeerempla-
cement Kijfhoek

Vrijkomen toxische wolk
en brand Nadere toelichting onderstaand

Rangeeremplacement Kijfhoek

Ten zuiden van het plangebied ligt op een afstand van circa 1050 meter het rangeerempla-
cement Kijfhoek. Dagelijks worden hier vele treinwagons gerangeerd met daarin een scala
aan stoffen waaronder ook producten die als (zeer) brandbaar of giftig zijn geclassificeerd. Bij
brand of incidenten met deze gevaarlijke stoffen kunnen tot op grote afstand van het ran-
geerterrein effecten optreden met dodelijke slachtoffers.

Bij nieuwe ruimtelijke plannen dient rekening gehouden te worden met de risico’s van de ran-
geeractiviteiten. In het Beheerplan Groepsrisico Kijfhoek is aangegeven dat de gezamenlijke
intentie is om het groepsrisico in de toekomst onder de oriëntatiewaarde te houden.

Voor het bepalen van het groepsrisico zijn voor het beheerplan berekeningen uitgevoerd en
plangegevens van te wijzigen of nieuwe plannen in het invloedsgebied van Kijfhoek verwerkt.
Het invloedsgebied is gebaseerd op basis van een incident met waterstoffluoride en bedraagt
1380 meter. Daarnaast is onderscheid gemaakt in plannen die binnen of buiten een schil van
1000 meter rondom het rangeerterrein zijn gelegen. Aangegeven is dat het effect op het
groepsrisico voor plannen in de buitenschil marginaal zijn. In onderstaande afbeelding zijn de
genoemde  contouren  zichtbaar.  Het  plangebied  is  in  afbeelding  4,  aangeduid  met  num-
mer 10.
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Afbeelding 4: Contouren Kijfhoek (plangebied is aangeduid met nr. 10)

3.3 Beoordeling

Plaatsgebonden risico

Het plangebied is niet gelegen in het effectafstand van het rangeeremplacement en de LPG-
tankstations. Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikke-
ling.

Groepsrisico

Uit de gegevens blijkt dat activiteiten met gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen niet relevant
zijn. Dit vanwege de ruime afstand tussen deze bedrijven en het plangebied.

Rangeeremplacement
In het kader van de monitoring van het groepsrisico is in 2016 het groepsrisico opnieuw be-
paald en berekend op 0,87 x de oriëntatiewaarde5. In de onderstaande afbeelding zijn de
resultaten hiervan weergegeven in de FN-curve.

5 Monitoring groepsrisico Kijfhoek stand van zaken 1 januari 2016, OZHZ, d.d. 5 juli 2016.
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Afbeelding 5: FN-curve groepsrisico Kijfhoek

In deze berekening is voor het plangebied uitgegaan van het realiseren van 60 woningen. Het
onderhavige plan is in aantal woningen gewijzigd en bestaat inmiddels uit 66 woningen. Daar-
naast blijft de bestaande tuinderwoning gehandhaafd.

Doordat in het beheerplan is aangegeven dat het effect van plannen binnen het invloedsge-
bied maar buiten de schil van 1000 meter marginaal is, en effect pas aan de orde is in het
geval dat er een toename is van de populatie van ten minste 500 personen per hectare, zal
de oriëntatiewaarde niet worden overschreden. Een nieuwe berekening van het groepsrisico
kan achterwege blijven. De gemeente Ridderkerk dient een melding te doen aan de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid om de gevolgen voor de populatie in het invloedsgebied te mo-
nitoren.

Het aspect externe veiligheid als gevolg van activiteiten met gevaarlijke stoffen binnen inrich-
tingen is geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied. Om die reden is er van-
wege bedoelde risicobronnen geen verantwoording van het groepsrisico nodig.
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4. RISICO’S DOOR BUISLEIDINGEN

4.1 Algemeen

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) regelt de omgang met externe veiligheid
rond buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (zoals gas en brandbare vloeistof-
fen). De normen die door het Bevb worden gehanteerd zijn gelijkgesteld met het Besluit ex-
terne veiligheid inrichtingen (Bevi), zodat eisen voor het plaatsgebonden risico (PR) en regels
voor het groepsrisico (GR) gelijk zijn6.

4.2 Inventarisatie

Uit de Risicokaart Nederland (zie afbeelding 6) is gebleken dat zich binnen het plangebied een
relevante buisleiding bevindt.

Afbeelding 6: Risicokaart en buisleiding

In onderstaande tabel zijn de kenmerken van de leiding weergegeven.

Tabel 2: Overzicht aanwezige buisleidingen
Kenmerk Maximale werkdruk (bar) Uitwendige diameter (mm) Inventarisatie afstand (m)
A-555 66,20 1067 490

Aangezien het plangebied binnen de inventarisatieafstand is gelegen moet aan het groepsri-
sico getoetst worden. In de volgende paragraaf wordt daarop ingegaan.

6  Voor hogedruk aardgasleidingen met een ontwerpdruk lager dan 16 bar is geen externe veiligheidsbeleid van
kracht. Het plaatsgebonden risico van deze leidingen kan bovendien niet worden berekend, omdat de kansen
op lekkage en breuk van dergelijke leidingen niet bekend zijn.

Buisleiding A-555

Plangebied
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4.3 Kwantitatieve analyse buisleiding

Berekening

Met het berekeningsmodel CAROLA zijn het plaatsgebonden risico en het groepsrisico be-
paald. Twee varianten zijn berekend, te weten de huidige situatie en de toekomstige situatie
zoals in paragraaf 1.2 en 1.3 is aangegeven. De karakteristieken van de buisleiding zijn via het
bevoegd gezag bij de exploitant van de leiding opgevraagd en als invoer van het model
gebruikt.

Het onderzoeksgebied dat is geselecteerd voor de op te vragen gegevens is ruim genomen.
Dit vanwege de minimaal benodigde leidinglengte conform de door de overheid gestelde
richtlijnen.
Aangezien meerdere buisleidingen in het geselecteerde onderzoeksgebied aanwezig zijn,
komt ook informatie over andere buisleidingen in de automatisch gegenereerde rapportage
naar voren. De relevante risicobron voor het plangebied heeft de naam:

· 4743_leiding-A-555 deel-1 (N.V. Nederlandse Gasunie)

Populatie

De personendichtheid is gedefinieerd als het gemiddeld aantal personen per bestemming. In
de huidige situatie is de personendichtheid in het plangebied en de omgeving van het plan-
gebied door middel van de BAG populatieservice bepaald.

De gewenste ontwikkeling is daarna op basis van de planomschrijving ingevoerd. Hierbij is ge-
bruik gemaakt van de kentallen voor woningen die op 2,4 personen per woning staan, met
voor de nacht een honderd procent aanwezigheid en overdag vijftig procent. Het aantal per-
sonen voor de gewenste ontwikkeling komt dus uit op 156 personen.

De populatiegegevens van de huidige en toekomstige situatie zijn te vinden onder para-
graaf 2.3 in de rapportages in bijlagen 1 en 2. In de toekomstige situatie is de huidige populatie
in het plangebied vervangen.

Resultaten

Plaatsgebonden risico
Uit de informatie die is opgenomen in bijlage 1 en 2 blijkt dat het plangebied niet binnen de
10-6 contour van de buisleiding is gelegen (deze contour is niet aanwezig of ligt op de buislei-
ding zelf). Dit is tevens aangegeven in de ‘Visie externe veiligheid’ d.d. november 2011 van de
gemeente Ridderkerk. Dat betekent dat zowel in de huidige als in de toekomstige situatie aan
de norm voor het plaatsgebonden risico wordt voldaan. De PR 10-6 risicocontour van de buis-
leiding staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg.

Groepsrisico huidige situatie
De maximale  overschrijdingsfactor  voor  dit  tracé is  gelijk  aan 2.793E-003  en  correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 2380.00 en stationing
3380.00. De maximale overschrijdingsfactor van deze buisleiding wordt gevonden bij 54 slacht-
offers en een frequentie van 9.58E-009.
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De afbeelding hierna betreft de zogenaamde FN curve die horen bij de buisleiding A4743_lei-
ding-A-555 deel-1 voor de kilometer leiding met de maximale overschrijdingsfactor. De rode
lijn geeft de oriëntatiewaarde weer en de blauwe lijn het groepsrisico als gevolg van de buis-
leiding.

Afbeelding 7: FN curve groepsrisico huidige situatie

Groepsrisico toekomstige situatie
Uit de resultaten van de berekening voor de toekomstige situatie blijkt dat de maximale over-
schrijdingsfactor voor dit tracé gelijk is aan 0.016 en correspondeert met die kilometer leiding
die gekarakteriseerd wordt door stationing 2410.00 en stationing 3410.00.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daar-
mee is de overschrijdingsfactor een maat, die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-
curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatie-
waarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.

De maximale overschrijdingsfactor van deze buisleiding wordt gevonden bij 68 slachtoffer en
een frequentie van 3.45E-008. In de volgende afbeelding is de FN curve voor de kilometer lei-
ding met de maximale overschrijdingsfactor weergegeven.
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Afbeelding 8: FN curve groepsrisico toekomstige  situatie (tussen stationing 2410 en 3410)

De FN curve komt dichter bij de oriëntatiewaarde wat inhoud dat het groepsrisico toeneemt.
Uit afbeelding 8 blijkt dat ook na de planontwikkeling het groepsrisico onder oriëntatiewaarde
ligt. Ondanks dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden dient de
toename van het groepsrisico verantwoordt te worden.

Buisleiding in plangebied

De buisleiding A4743_leiding-A-555 deel-1 ligt aan de zuidwestkant binnen het plangebied. In
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wordt aangegeven dat voor de desbetref-
fende leiding een zakelijk recht zone geldt van 5 meter aan weerszijden van de leiding. Binnen
deze zone van 5 meter aan weerszijde, is geen bebouwing toegestaan.

4.4 Beoordeling

Plaatsgebonden risico

Buisleiding A4743_leiding-A-555 deel-1 bevat geen PR 10-6 risicocontour of de contour ligt op
de buisleiding zelf. Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de beoogde ont-
wikkeling.

Groepsrisico

Het aspect externe veiligheid als gevolg van transport van gevaarlijke stoffen door buisleidin-
gen hoeft geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied te zijn. Door de verho-
ging van het groepsrisico is het wel nodig een verantwoording van het groepsrisico op te stel-
len waarover het bevoegd gezag een besluit moet nemen. Deze verantwoordingsplicht is uit-
gewerkt in hoofdstuk 6 van deze rapportage.
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5. RISICO’S DOOR VERVOER OVER WEG, WATER OF SPOOR

5.1 Algemeen

Het beleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, binnenvaart en spoorweg is opgeno-
men in het Basisnet. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van
gevaarlijke  stoffen.  Binnen  bepaalde  grenzen  wordt  dit  vervoer  over  weg,  binnenwater  en
spoor gegarandeerd. Het Basisnet heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen
(snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen (enkele uitzonderin-
gen daargelaten).

De wetgeving over het Basisnet wordt ook wel "Wet Basisnet" genoemd. De "Wet Basisnet" is
een stelsel van wetten en regels die hun oorsprong hebben in verschillende gebieden. Voor
ruimtelijke ordening in relatie tot de transportroutes is het Besluit externe veiligheid transport-
routes (Bevt) ontstaan. Dit besluit is gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet
milieubeheer. In de Regeling Basisnet is opgenomen waar risicoplafonds liggen langs transport-
routes en welke regels er gelden voor ruimtelijke ontwikkeling.

5.2 Inventarisatie

Op basis  van de Risicokaart  Nederland (zie afbeelding 9) blijkt  dat in de omgeving van het
plangebied over de weg en het spoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Afbeelding 9: Plangebied en Basisnet

Plangebied

Rijksweg A16

Spoorlijn
route 230
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Rijksweg A16

Over de rijksweg A16 (Knp. Ridderkerk Zuid – afrit  22 Zwijndrecht) worden gevaarlijke stoffen
vervoerd met een relevante intensiteit. Conform het Basisnet geldt voor de A16 een plaatsge-
bonden risicocontour van 26 meter. Het invloedsgebied voor de maatgevende stof GF3 be-
draagt 355 meter. Verder bevat de rijksweg een indicatie Plasbrandaandsachtsgebied (PAG).

Het plangebied ligt op 250 meter afstand van de A16 en ligt daarmee buiten de plaatsgebon-
den risicocontour. Doordat het plangebied niet binnen 200 meter van de weg ligt, hoeft het
groepsrisico niet berekend te worden. Vanwege de ligging in het invloedsgebied dient wel
ingegaan te worden op de zelfredzaamheid en mogelijke vluchtroutes in het plangebied. Het
PAG bedraagt 30 meter en is daarmee eveneens niet relevant.

Spoorlijn Route 203

Over de spoorlijn route 203 (Kijfhoek – Barendrecht aansl.) worden gevaarlijke stoffen vervoerd
met een relevante intensiteit. Voor de spoorlijn geldt een plaatsgebonden risicocontour van
106 meter. Het invloedsgebied van de spoorlijn bedraagt meer dan 4000 meter. Verder bevat
de spoorlijn een indicatie Plasbrandaandsachtsgebied (PAG).

Het plangebied ligt op circa 1050 meter afstand van de spoorlijn en ligt daarmee ruim buiten
de plaatsgebonden risicocontour. Doordat het plangebied niet binnen 200 meter van de
spoorlijn ligt, hoeft het groepsrisico niet berekend te worden. Vanwege de ligging in het in-
vloedsgebied dient wel ingegaan te worden op de zelfredzaamheid en mogelijke vluchtroutes
in het plangebied. Het PAG bedraagt 30 meter en is daarmee niet relevant.

5.3 Beoordeling

Plaatsgebonden risico

Het plangebied ligt zowel buiten de plaatsgebonden risicocontour van de A16 en de spoorlijn.
Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

Groepsrisico

Het plangebied ligt buiten 200 meter van de A16 en de spoorlijn. Het groepsrisico hoeft der-
halve niet berekend te worden. Vanwege de ligging in het invloedsgebied dient wel ingegaan
te worden op de zelfredzaamheid en mogelijke vluchtroutes in het plangebied. Deze verant-
woordingsplicht is uitgewerkt in hoofdstuk 6 van deze rapportage.
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6. VERANTWOORDINGSPLICHT GROEPSRISICO

6.1 Algemeen

In het kader van het Besluit externe veiligheid transportroutes en Besluit externe veiligheid buis-
leidingen, die voor het beschouwde project beide relevant zijn, moet elke verandering (toe-
name) van het groepsrisico verantwoord worden. De verantwoordingsplicht geldt ook als het
groepsrisico onder de oriëntatiewaarde blijft.

Bij de verantwoording dient de regionale brandweer/ veiligheidsregio om advies gevraagd te
worden. In de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (VROM, 2007) zijn de criteria
aangegeven die bij de beoordeling betrokken moeten worden. Daarbij wordt een onder-
scheid gemaakt tussen procedures in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) of de Wet op
de ruimtelijke ordening (Wro). In de volgende tabel wordt hiervan een beknopt overzicht ge-
geven.

Tabel 3: Criteria verantwoordingsplicht groepsrisico

Onderdeel verantwoordingsplicht Wm Wro

1 Dichtheid van personen in invloedsgebied

- functie-indeling
- gemiddelde personendichtheid (totaal en per functie/locatie)
- verblijfsduurcorrecties
- verschil tussen bestaande en nieuwe situatie

X X

2 Omvang van het groepsrisico

- voor het van kracht worden van het besluit
- na het van kracht worden van het besluit
- de verandering ten gevolge van het besluit
- de ligging ten opzichte van de oriëntatiewaarde

X X

3 Mogelijke en te nemen maatregelen ter beperking van het risico bij de bron X X

4 Mogelijke en te nemen maatregelen ter beperking van het risico in ruimtelijke zin X

5 Mogelijkheden tot voorbereiden op en bestrijden en beperken van de omvang van een
zwaar ongeval

- pro-actie
- preventie
- preparatie
- repressie en zelfredzaamheid

X X

6 Mogelijkheden van personen in het invloedsgebied om zichzelf in veiligheid te brengen X X

7 Voor- en nadelen van alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen met een lager risico X

8 Mogelijkheden en voorgenomen maatregelen in de nabije toekomst X

9 Voorschriften die zullen worden verbonden aan het verlenen van een oprichtingsvergun-
ning voor risicovolle bedrijven met invloed op het (plan)gebied

X

6.2 Risico-inventarisatie Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Alvorens er wordt ingegaan op de verantwoording, is de ontwikkeling getoetst aan de scena-
rio-analyse en het kwetsbaarheidzonemodel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
(hierna VRR).
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Scenario’s

De scenario-analyse maakt als bijlage 3 onderdeel uit van de ‘Visie Externe Veiligheid’ van de
Gemeente Ridderkerk uit november 2011 en is tot stand gekomen op basis van een risico-in-
ventarisatie van de DCMR Milieudienst Rijnmond voor Ridderkerk. De VRR heeft bij het uitwer-
ken van de scenario’s per risicobron bepaald welke effecten kunnen plaatsvinden bij een
‘worst case scenario’ en/of een ‘meest geloofwaardig scenario’. Effecten die kunnen optre-
den zijn hitte, druk en toxische effecten.

Kwetsbaarheidzonemodel

De VRR heeft een kwetsbaarheidzonemodel ontwikkeld, waarmee de functie van het object
en de zelfredzaamheid van deze personen in relatie wordt gebracht met de te beschouwen
scenario’s. De VRR hanteert op basis van het kwetsbaarheidsmodel de volgende uitgangspun-
ten:
1. De VRR vindt het niet wenselijk om “zeer” kwetsbare objecten binnen de 100% letaliteitcon-

tour (A-zone) van het worstcase scenario (hitte- en drukeffecten) toe te staan. Personen die
beperkt/niet-zelfredzaam zijn, kunnen niet op eigen gelegenheid het gebouw en het ge-
bied ontvluchten. Hierdoor is de kans dat deze personen gewond raken of komen te over-
lijden groter dan personen die wel zelfredzaam zijn.

2. De VRR vindt het niet wenselijk om (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 100% letaliteit-
contour (A-zone) van het meest geloofwaardige scenario (hitte- en drukeffecten) zonder
noodzakelijke maatregelen toe te staan.

3. De VRR vindt het niet wenselijk om binnen de 100% letaliteitcontour (A-zone) van het worst-
case scenario (toxisch) bestemmingen met grote groepen mensen die buiten verblijven te
realiseren (sportvelden, recreatie- en evenemententerreinen). Door de ontwikkelsnelheid
van het incident is er voor de aanwezige personen een beperkte vluchtmogelijkheid.

Om de effectafstanden van een incident te beschrijven maakt de VRR gebruik van effectzo-
nes die gerelateerd zijn aan de risicobron. In de navolgende tabel worden effectafstanden
aan de zones gekoppeld.

Afbeelding 10: Zoneringstabel VRR

Voor het duiden van de urgentie van de ontwikkeling heeft de VRR navolgende tabel opge-
steld.

Afbeelding 11: Urgentie ontwikkeling
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Op basis van de risicobron in het plangebied (buisleiding), het bijbehorende scenario (hitte-
straling/ druk) en de realisatie van kwetsbare objecten (wonen) dient navolgende kwetsbaar-
heidzonemodel te worden gehanteerd.

Afbeelding 12: Kwetsbaarheidzonemodel

Op basis van de gegevens van de buisleiding liggen de woningen binnen de 100% letaliteit.
Dit betekent dat op basis van het kwetsbaarheidzonemodel, Zone A van toepassing is.

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat de VRR maatregelen wenselijk vindt.
De maatregelen die in het plangebied worden getroffen komen in de volgende paragraaf
aan de orde.

6.3 Toelichting op onderdelen verantwoording

In deze paragraaf volgt een beknopte beschrijving van de zaken die voor dit plan relevant zijn
voor de verantwoording

Ad 1 en 2. Personendichtheid en omvang risico
In de rapportages, bijlage 1 en 2, zijn de dichtheden van personen binnen het invloedsgebied
vermeld. Zoals in paragraaf 4.3 van dit rapport is opgenomen, stijgt het groepsrisico. De oriën-
tatiewaarde van het groepsrisico wordt echter niet overschreden. De beoogde aantallen per-
sonen, die potentieel aanwezig kunnen zijn, zijn gebaseerd op het aantal te realiseren wonin-
gen.
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Ad 3. Maatregelen aan de bron
Bij de bron zijn niet direct maatregelen te treffen door de ontwikkelaar van het plan. De zakelijk
recht zone van vijf meter aan weerszijden wordt in het bestemmingsplan specifiek bestemd.
Binnen deze zone zijn geen gebouwen, geen bouwwerken en geen bouwwerken, geen ge-
bouw zijnde, toegestaan. Verder is het niet toegestaan om ter plaatse te graven en is het rea-
liseren van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten niet toegestaan binnen de veiligheids-
zone van de leiding (15 meter).

Maatregelen aan de leidingen zullen in de regel pas dan overwogen worden indien sprake is
van een knelpuntsituatie. Een knelpunt bestaat indien:
1. een (geprojecteerd) kwetsbaar object zich binnen de PR=10-6 contour bevindt;
2. een (geprojecteerd) object zich binnen de belemmeringenstrook bevindt, tenzij dit object

legaal is;
3. het groepsrisico niet is te verantwoorden.

Geen van de drie situaties is van toepassing op de aardgasleiding binnen het plangebied (zie
voor de verantwoording van het groepsrisico ook de overige overwegingen). Op basis daar-
van wordt gesteld dat er geen maatregelen aan de bron noodzakelijk zijn.

Ad 4. Ruimtelijke maatregelen
De ontwikkelaar heeft in samenspraak met de N.V. Nederlandse Gasunie de inrichting van het
plangebied ter plaatse van de buisleiding bepaald (zie bijlage 3). Dit heeft geleid tot de vol-
gende uitgangspunten:
· De gronden welke niet bestemd zijn als woonbestemming op het zuidelijk eiland, worden

openbaar toegankelijk. De grens tussen het openbaar gebied en het private deel valt sa-
men met de begrenzing van de vijf meter zone van de gasleiding.

· Aan de zuidwestzijde van de 5 meter zone wordt de grens met de kavels gevormd door
een lage haag. De realisatie en de instandhouding van de haag worden geborgd in de
regels van het bestemmingsplan. Hierdoor is de ligging van de leiding en het gebied waar
niet mag worden gegraven en/of beplant, helder gemarkeerd.

· Voor het vluchten vanaf de gasleiding af wordt voor het zuidelijk eiland voorzien in een
(nood)brug over het water. Deze noodbrug is geborgd in het bestemmingsplan middels
een functieaanduiding. De noodbrug is op basis van recht van overpad bereikbaar voor
de drie kavels op het zuidelijk eiland en sluit aan op het Waalbos.

· Tussen het noordelijk- en zuidelijk eiland wordt ter plaatse van de gasleiding een fiets- wan-
delpad gerealiseerd. Om voertuigen ter plaatse uit te sluiten wordt het pad aan de oostzijde
voorzien van een uitneembaar paaltje.

· De verharding wordt beperkt en het gebied wordt uitsluitend beplant conform de voor-
schriften van de Gasunie.

Ad 5. Voorbereiden, bestrijden en beperken van de omvang
Het plangebied is voor de hulpdiensten goed bereikbaar indien er geen ontsteking van een
eventueel lek is. In het geval van een fakkelbrand op of nabij het plangebied betekent dit voor
de hulpdiensten afwachten tot de fakkelbrand door afdammen dooft.
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Ad 6. Zelfredzaamheid
Het plan is in hoofdzaak bestemd voor zelfredzame personen. Bij een evacuatie zijn zij zelf in
staat zich in veiligheid te brengen. Bij een bezoek van een mindervalide persoon kan de aan-
wezige begeleiding in het geval van een calamiteit assisteren bij het vluchten.

Ad 7. Alternatieven
Alternatieve wijzen van inrichting van het plangebied leiden niet tot een verandering van het
groepsrisico ten opzichte van het nu beoogde plan.

Ad 8. Mogelijkheden en maatregelen
In dit verband kan gedacht worden aan goede voorlichting, de bouw van gebouwen con-
form het Bouwbesluit en het treffen van bouwtechnische maatregelen. Voor een goede voor-
lichting en instructie van de aanwezige personen kan aangesloten worden bij de campagne
‘Goed voorbereid zijn heb je zelf in de hand’. Schuilen in een gebouw is daarbij de beste optie.
Sluit daarbij ramen en deuren en schakel het ventielsysteem af, blijf weg van ramen en schuil
bij voorkeur in dat deel van het gebouw dat zo ver mogelijk van het incident af is gelegen.

Ad 9. Voorschriften
Niet van toepassing.

6.4 Aanbevelingen

Door het in procedure brengen van dit rapport en deze groepsrisicoverantwoording en het
treffen van de hierboven genoemde maatregelen wordt beoogd aan de adviezen van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) te voldoen. Het advies van de VRR is verwerkt in
het bestemmingsplan dat voor de ontwikkeling wordt opgesteld.

6.5 Beoordeling groepsrisico

De in de vorige paragraaf genoemde maatregelen zijn haalbaar en in de tijd gezien realiseer-
baar bevonden. Ook wat betreft afdwingbaarheid zijn de maatregelen realistisch. In de be-
oordeling van het groepsrisico zijn alle maatregelen daarom meegewogen.

Via de kleuren rood, geel en groen is het resultaat van de kwalitatieve herbeoordeling gevisu-
aliseerd. De kleuren komen respectievelijk overeen met een negatieve, neutrale en positieve
score.

Criterium Toelichting

Ligging GR t.o.v. de
oriëntatiewaarde

Zoals in paragraaf 4.3 is te zien dat de GR curves voor beide situaties ruim onder
de oriëntatiewaarde liggen.

Toename van het
GR t.o.v. de nulsituatie

In  paragraaf  4.3  is  te  zien dat  het  GR,  van de buisleiding,  als  gevolg van de
planrealisatie toeneemt.

Mogelijkheden van
zelfredzaamheid

De vluchtroute kan goed van de A16 en de buisleiding af worden geleid. Van
belang is dat toekomstige bewoners geadviseerd worden en bewust zijn van
goede vluchtwegen.

Mogelijkheden van
hulpverlening

Het plangebied is goed bereikbaar voor de hulpdiensten vanuit oostelijke en
westelijke richting.  Voor  het  eiland ten zuidwesten is  vluchten vanaf  de bron
mogelijk middels de noodbrug over het water.
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Criterium Toelichting

Nut en noodzaak van
de ontwikkeling

Nut is het voorzien van in dit type woningen waar vraag naar is. Verder wordt
hiermee een voormalige bedrijfslocatie herontwikkeld, waarmee leegstand en
verpaupering tegen worden gegaan.

Tijdaspect De eventueel te treffen maatregelen zullen gelijktijdig met de ontwikkeling en
het gebruik van het plan worden doorgevoerd. Het tijdsaspect speelt daardoor
geen (negatieve) rol in de beoordeling van de risico’s.

Handhaafbaarheid Niet van toepassing

Potentiële gewonden Na uitvoering van het plan en genoemde maatregelen zijn de mogelijkheden
voor hulpverlening goed.

Uitgestelde slachtoffers Met de genoemde maatregelen zijn de mogelijkheden voor zelfredzaamheid
en hulpverlening ruim voldoende.

De voorgaande beoordeling levert een neutraal tot positief beeld op, als de planinrichting wel
overwogen wordt uitgevoerd met inachtneming van de risico’s en effecten, wat betreft het
groepsrisico voor het plan.

7. CONCLUSIES EN AANBEVELING

Samenvattend wordt op basis van het uitgevoerde onderzoek externe veiligheid voor de ont-
wikkeling van woningbouw aan de Zuidwestkant van Rijsoord het volgende geconcludeerd:

1. Het plaatsgebonden risico vormt in geen van de gevallen een belemmering voor de plan-
ontwikkeling.

2. Het groepsrisico blijft na planrealisatie onder de oriëntatiewaarde.
3. De realisatie van het plan leidt ten aanzien van het transport  van gevaarlijke stoffen per

buisleiding (gasleiding Gasunie) tot een stijging van het groepsrisico. Omdat er sprake is van
een toename bestaat de verplichting het groepsrisico te verantwoorden.

Aanbevolen wordt, ten behoeve van de verantwoording van het groepsrisico, deze rappor-
tage, aan de Veiligheidsregio voor te leggen.
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1 Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 

deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 

aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 

overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 

worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze 

door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van 

de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd 

door CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens    

 Administratieve gegevens: 

• naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens 

Bevb) 
• naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 

 

 
Nee 

 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 

 Gevolgde methodiek 

• rekenpakket met versienummer 

• parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  

• datum van de berekening 

• datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar  

Ja 

Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)   

 Gegevens buisleiding 

• naam buisleiding 

• diameter 

• druk 

• eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar  

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  
• leiding 

• noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar  
Ja 

Ja 

3 Beschrijving omgeving   

 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

• bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 

10-6-contour en het invloedsgebied 

Openbaar  

Ja indien 

ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien 
ingevoerd 

 
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 

opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is 

gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

 
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 

effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 

activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 

4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de 
omgeving  

  

 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 

tenminste is opgenomen: 

Openbaar Ja 

 
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren 

voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 

groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 

overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 

van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 

slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  
10-9 per jaar 

Openbaar Ja 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 

oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 

 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar 

zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA 

zijn meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 11-12-2017.    

 

Dit project is opgeslagen onder de naam  S:\2017 Projecten\21720423 Heijlijgers BP 

Rijsoord\21720423 EV\Carola\Carola incl. leidinggegevens\Carola incl. leidinggegevens.crp en 

is laatstelijk bijgewerkt op 11-12-2017. 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 

weerstation Rotterdam. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 
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N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

4743_leiding-

A-555-deel-1 

1066.80 66.20 07-12-2017 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

4743_leiding-

W-507-01-

deel-1 

323.90 40.00 07-12-2017 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

4743_leiding-

W-507-01-

deel-2 

323.80 40.00 07-12-2017 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

4743_leiding-

W-507-02-

deel-1 

168.30 40.00 07-12-2017 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

4743_leiding-

W-530-01-

deel-1 

323.90 40.00 07-12-2017 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

4743_leiding-

W-530-07-

deel-1 

168.30 40.00 07-12-2017 

  

 

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

  

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  
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Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 

 

  

  

 

2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 

 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 

Personen 
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Populatiebestanden 

Pad Type Aanta

l 

Percentag

e 

Personen 

..\Populatie\Populatiegegevens BAG\21720423 

Rijsoord_geval 

1_resultaten_resultaten\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werke

n 

525 100/ 80/ 

7/ 1/ 100/ 

100 

..\Populatie\Populatiegegevens BAG\21720423 

Rijsoord_geval 1_resultaten_resultaten\industrie-dag100-

nacht30.txt 

Werke

n 

2127 100/ 30/ 

7/ 1/ 100/ 

100 

..\Populatie\Populatiegegevens BAG\21720423 

Rijsoord_geval 

1_resultaten_resultaten\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel

-dag100-nacht0.txt 

Werke

n 

1175   

..\Populatie\Populatiegegevens 

BAG\21720423 Rijsoord_geval 

1_resultaten_resultaten\wonend_vakantiehuis

-dag50-nacht100.txt 

Wonen 5860   
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 

op een achtergrondkaart. 

 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 4743_leiding-A-555-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 4743_leiding-W-507-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 4743_leiding-W-507-01-deel-2 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 4743_leiding-W-507-02-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 4743_leiding-W-530-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 4743_leiding-W-530-07-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 

segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding 

is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-

curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 4743_leiding-A-555-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 54 

slachtoffers en een frequentie van 9.58E-009. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.793E-003 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 2380.00 en stationing 

3380.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1 

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 4743_leiding-A-555-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 4743_leiding-W-507-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 23 

slachtoffers en een frequentie van 2.30E-007. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.012 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1960.00 en stationing 

2960.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 4743_leiding-W-507-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 4743_leiding-W-507-01-deel-2 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3 

Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 4743_leiding-W-507-01-deel-2 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 4743_leiding-W-507-02-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 790.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4 

Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 4743_leiding-W-507-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 4743_leiding-W-530-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5 

Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 4743_leiding-W-530-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 4743_leiding-W-530-07-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6 

Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 4743_leiding-W-530-07-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 

elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 

“slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 4743_leiding-A-555-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 2380.00 en stationing 3380.00 

 

 

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 4743_leiding-W-507-01-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1960.00 en stationing 2960.00 
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5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 4743_leiding-W-507-01-deel-2 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 

 

 

5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 4743_leiding-W-507-02-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 790.00 

 

 

5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 4743_leiding-W-530-01-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 
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5.6 Figuur 5.6 FN curve voor 4743_leiding-W-530-07-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 
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1 Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 

deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 

aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 

overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 

worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze 

door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van 

de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd 

door CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens    

 Administratieve gegevens: 

• naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens 

Bevb) 
• naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 

 

 
Nee 

 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 

 Gevolgde methodiek 

• rekenpakket met versienummer 

• parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  

• datum van de berekening 

• datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar  

Ja 

Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)   

 Gegevens buisleiding 

• naam buisleiding 

• diameter 

• druk 

• eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar  

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  
• leiding 

• noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar  
Ja 

Ja 

3 Beschrijving omgeving   

 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

• bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 

10-6-contour en het invloedsgebied 

Openbaar  

Ja indien 

ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien 
ingevoerd 

 
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 

opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is 

gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

 
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 

effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 

activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 

4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de 
omgeving  

  

 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 

tenminste is opgenomen: 

Openbaar Ja 

 
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren 

voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 

groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 

overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 

van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 

slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  
10-9 per jaar 

Openbaar Ja 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 

oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 

 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar 

zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA 

zijn meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 11-12-2017.    

 

Dit project is opgeslagen onder de naam  S:\2017 Projecten\21720423 Heijlijgers BP 

Rijsoord\21720423 EV\Carola\Carola incl. leidinggegevens\Carola incl. leidinggegevens.crp en 

is laatstelijk bijgewerkt op 11-12-2017. 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 

weerstation Rotterdam. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 
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N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

4743_leiding-

A-555-deel-1 

1066.80 66.20 07-12-2017 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

4743_leiding-

W-507-01-

deel-1 

323.90 40.00 07-12-2017 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

4743_leiding-

W-507-01-

deel-2 

323.80 40.00 07-12-2017 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

4743_leiding-

W-507-02-

deel-1 

168.30 40.00 07-12-2017 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

4743_leiding-

W-530-01-

deel-1 

323.90 40.00 07-12-2017 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

4743_leiding-

W-530-07-

deel-1 

168.30 40.00 07-12-2017 

  

 

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

  

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  
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Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 

 

  

  

 

2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 

 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 

Personen 
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Locatie De 

Jong 

Rijsoord 

Wonen 156.0   Vervangen 

Bestaande 

Populatie 

  

 

 

Populatiebestanden 

Pad Type Aanta

l 

Percentag

e 

Personen 

..\Populatie\Populatiegegevens BAG\21720423 

Rijsoord_geval 

1_resultaten_resultaten\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werke

n 

525 100/ 80/ 

7/ 1/ 100/ 

100 

..\Populatie\Populatiegegevens BAG\21720423 

Rijsoord_geval 1_resultaten_resultaten\industrie-dag100-

nacht30.txt 

Werke

n 

2127 100/ 30/ 

7/ 1/ 100/ 

100 

..\Populatie\Populatiegegevens BAG\21720423 

Rijsoord_geval 

1_resultaten_resultaten\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel

-dag100-nacht0.txt 

Werke

n 

1175   

..\Populatie\Populatiegegevens 

BAG\21720423 Rijsoord_geval 

1_resultaten_resultaten\wonend_vakantiehuis

-dag50-nacht100.txt 

Wonen 5860   
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 

op een achtergrondkaart. 

 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 4743_leiding-A-555-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 4743_leiding-W-507-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 4743_leiding-W-507-01-deel-2 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 4743_leiding-W-507-02-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 4743_leiding-W-530-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 4743_leiding-W-530-07-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 

segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding 

is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-

curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 4743_leiding-A-555-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 68 

slachtoffers en een frequentie van 3.44E-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.016 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 2410.00 en stationing 

3410.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1 

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 4743_leiding-A-555-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 4743_leiding-W-507-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 23 

slachtoffers en een frequentie van 2.30E-007. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.012 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1960.00 en stationing 

2960.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 4743_leiding-W-507-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 4743_leiding-W-507-01-deel-2 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3 

Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 4743_leiding-W-507-01-deel-2 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 4743_leiding-W-507-02-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 790.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4 

Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 4743_leiding-W-507-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 4743_leiding-W-530-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5 

Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 4743_leiding-W-530-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 4743_leiding-W-530-07-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6 

Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 4743_leiding-W-530-07-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 

elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 

“slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 4743_leiding-A-555-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 2410.00 en stationing 3410.00 

 

 

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 4743_leiding-W-507-01-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1960.00 en stationing 2960.00 
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5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 4743_leiding-W-507-01-deel-2 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 

 

 

5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 4743_leiding-W-507-02-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 790.00 

 

 

5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 4743_leiding-W-530-01-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 
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5.6 Figuur 5.6 FN curve voor 4743_leiding-W-530-07-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 
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1. Inleiding 
 

 

 Op 9 oktober jl. presenteerden RJ en ML aan CvL het, door de gemeente Ridderkerk 
goedgekeurde, principeplan voor de herontwikkeling van locatie de Jong Tours aan de 
Rijksstraatweg te Ridderkerk-Rijsoord. In het plangebied ligt een 42-duims gasleiding 
van de Gasunie. Dit is het gebied waar ML/ RJ een eiland hebben bedacht voor 3 
vrijstaande villa’s. 

 

   
2. 
 

Stand van zaken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens het laatste gesprek kwamen diverse aandachtspunten ter sprake. Deze zijn 
verwerkt op tekening en leiden tot de presentatie van een nieuwe tekening voor het 
deel van het plangebied waar de gasleiding doorheen loopt. 
 
 
Er komt nieuw water met bijbehorende taluds. CvL vraagt het volgende: 
 

• Detailtekeningen van water + taluds met hierin verwerkt de beoogde 
waterdieptes 

• Het geheel dient te worden onderbouwd met zettingsberekeningen vwb het 
bouwrijp maken 

• Voor de bouw moet d.m.v. berekeningen worden aangetoond worden dat  
o Bouwverkeer/ heistellingen die zich verplaatsen over de gasleiding 

geen zettingsrisico opleveren 
o  Er moet worden aangetoond dat de hei-werkzaamheden geen 

nadelige invloed veroorzaken op de Gasunie leiding. 
• De zettingsankers (45 graden trekankers) moeten in kaart gebracht worden 

d.m.v. blootleggen/ proefsleuven 
• Er mag geen riet groeien binnen de belemmerende strook.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Verslag 
   

Verslag : Bespreking locatie de Jong Tours Rijsoord 

Nummer : 2 

Project : De oude Boomgaert 

Datum : 4 december 2017  

Plaats : Coenecoop 7 te Waddinxveen 
Opsteller : M. Lodewijks 
Kopie : Aanwezigen  

Aanwezig : De heer Cor van Leeuwen - Gasunie 
De heer Raimond Jense – Kokon architectuur & stedenbouw = RJ 
De heer Maarten Lodewijks - Warwick Vastgoed B.V. = ML 
 

 

Nummer  Omschrijving  Actie 
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Nummer  Omschrijving  Actie 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bij het kruisen van de gasleiding met infra gelden de VELIN-voorwaarden. 
Minimaal 50 cm afstand tot gasleiding, rekening houdend met de verplichte 
minimale diepte voor infra 

• Let op een mogelijk door brandweer verplichte (extra) ontsnappingsroute 
voor bewoners. Maak een afspraak met de brandweer om te praten over 
een eventueel extra te realiseren dam + duiker. ML zoekt dit uit en komt 
hier op terug. 

• De belemmerde strook wordt volledig vrijgehouden en voorzien van gras. 
• Verwijderen van bestaande bomen bij bouwrijp maken gaat in overleg met 

Gasunie. 
 

Afsluitend 
 
Het definitieve ontwerp moet ter goedkeuring bij Gasunie worden aangeboden. 
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23 augustus 2018
schaal 1:1000
formaat A3

Rijsoord - De oude Boomgaert
parkeerbalans

parkeerbalans De Oude Boomgaert - Rijsoord
23 augustus 2018

vereist gerealiseerd

aantal norm totaal
bestaande tuinderswoning 1 2,2 2,2 privaat aantal eigen erf totaal
vrijstaand 10 2,2 22 dubbele oprit zonder garage 
2^1-kap 34 2,1 71,4 bestaande tuinderswoning 1 1,7 1,7
patiowoningen 8 1,8 14,4 woning 1 t/m 11, 19, 26, 35, 50 t/m 59, 62 t/m 66 29 1,7 49,3
rijwoningen 14 1,8 25,2 lange oprit zonder garage
totaal 67 135,2 woning 12 t/m 18, 20 t/m 25 13 1 13

enkele oprit zonder garage 
woning 36 t/m 41, 49 7 0,8 5,6
garage zonder oprit
woning 27 t/m 34, 60 en 61 10 0,4 4

parkeren op eigen erf berekeningsaantal
dubbele oprit zonder garage 1,7 publiek 62
lange oprit zonder garage 1 totaal 135,6
enkele oprit zonder garage 0,8
garage zonder oprit 0,4

parkeerbalans De Oude Boomgaert - Rijsoord
23 augustus 2018

vereist gerealiseerd

aantal norm totaal
bestaande tuinderswoning 1 2,2 2,2 privaat aantal eigen erf totaal
vrijstaand 10 2,2 22 dubbele oprit zonder garage 
2^1-kap 34 2,1 71,4 bestaande tuinderswoning 1 1,7 1,7
patiowoningen 8 1,8 14,4 woning 1 t/m 11, 19, 26, 35, 50 t/m 59, 62 t/m 66 29 1,7 49,3
rijwoningen 14 1,8 25,2 lange oprit zonder garage
totaal 67 135,2 woning 12 t/m 18, 20 t/m 25 13 1 13

enkele oprit zonder garage 
woning 36 t/m 41, 49 7 0,8 5,6
garage zonder oprit
woning 27 t/m 34, 60 en 61 10 0,4 4

parkeren op eigen erf berekeningsaantal
dubbele oprit zonder garage 1,7 publiek 62
lange oprit zonder garage 1 totaal 135,6
enkele oprit zonder garage 0,8
garage zonder oprit 0,4
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23 augustus 2018

vereist gerealiseerd

aantal norm totaal
bestaande tuinderswoning 1 2,2 2,2 privaat aantal eigen erf totaal
vrijstaand 10 2,2 22 dubbele oprit zonder garage 
2^1-kap 34 2,1 71,4 bestaande tuinderswoning 1 1,7 1,7
patiowoningen 8 1,8 14,4 woning 1 t/m 11, 19, 26, 35, 50 t/m 59, 62 t/m 66 29 1,7 49,3
rijwoningen 14 1,8 25,2 lange oprit zonder garage
totaal 67 135,2 woning 12 t/m 18, 20 t/m 25 13 1 13

enkele oprit zonder garage 
woning 36 t/m 41, 49 7 0,8 5,6
garage zonder oprit
woning 27 t/m 34, 60 en 61 10 0,4 4

parkeren op eigen erf berekeningsaantal
dubbele oprit zonder garage 1,7 publiek 62
lange oprit zonder garage 1 totaal 135,6
enkele oprit zonder garage 0,8
garage zonder oprit 0,4
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RkvguT61UGmN (04 december 2017)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Heilijgers Projectonwikeling B.V. Rijkstraatweg , 2988 BA Ridderkerk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woningbouw locatie De Jong
Rijsoord

RkvguT61UGmN

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

04 december 2017, 12:42 2018 Berekend met eigen
rekenpunten.

Totale emissie Situatie 1

NOx 177,97 kg/j

NH3 1,95 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Berekend door SPA WNP ingenieurs

RkvguT61UGmN (04 december 2017)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Woningbouw Rijsoord
Plan | Plan

- 139,93 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,95 kg/j 38,05 kg/j

RkvguT61UGmN (04 december 2017)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

RkvguT61UGmN (04 december 2017)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Rekenpunten Label Positie Projectdepositie Totale depositie Afstand tot
dichtstbijzijnde

bron

Boezems Kinderdijk (4 km) 103155,
432198

0,00 1.218,40 3.980 m

Oude Maas (4 km) 97584,
426915

0,00 1.355,20 3.604 m

Oudeland van Strijen (8 km) 96323,
421572

0,00 1.214,00 8.359 m

RkvguT61UGmN (04 december 2017)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Woningbouw Rijsoord
Locatie (X,Y) 100839, 428768
NOx 139,93 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Vrijstaand 10,0 NOx 30,30 kg/j

Woningen
(nieuwbouw): Twee-
onder-één-kap

Twee-onder-één-kap 34,0 NOx 73,68 kg/j

Woningen
(nieuwbouw):
Tussenwoning

Tussenwoningen 9,0 NOx 13,95 kg/j

Woningen
(nieuwbouw):
Hoekwoning

Hoekwoning
(rijwoningen)

4,0 NOx 7,33 kg/j

Woningen
(nieuwbouw):
Hoekwoning

Hoekwoningen (patio) 8,0 NOx 14,66 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 100804, 428756
NOx 38,05 kg/j
NH3 1,95 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 331,0 NOx
NH3

38,05 kg/j
1,95 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171003_1682e2550c

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Heilijgers Bouw BV is een watertoets uitgevoerd opgesteld ten behoeve 

van de ontwikkeling van het woningbouwproject Rijsoord, locatie voormalig Toerkoop 

Reisburo De Jong te Ridderkerk.  

 

Het project bestaat uit de ontwikkeling van het terrein van onder andere het voormalig 

‘Toerkoop Reisburo De Jong’ tot een nieuwe woonwijk met bijbehorende infrastructuur. 

De samenstelling van de te ontwikkelen bebouwing varieert van vrijstaande woningen op 

eilanden met brede rietkragen, tot een fijne bebouwingsstructuur van twee-onder-één kap 

woningen, patiowoningen en rijwoningen. Ten behoeve van de ontsluiting worden erftoe-

gangswegen aangelegd en worden publieke parkeerplaatsen gerealiseerd. De wijk wordt 

ontsloten via de Rijksstraatweg.  

 

Het plangebied is gelegen ten zuiden van het voormalige dorp Rijsoord, ten zuiden van de 

Waal, en behoort tot de gemeente Ridderkerk. Het plangebied ligt ten westen van de 

Rijksstraatweg en sluit aan de westzijde aan op het Waalbos. In het noorden wordt het 

plangebied begrenst door een woonwijk, zie figuur 1.  

 

 Figuur 1: Luchtfoto van omgeving plangebied 
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1.2 Doel 

Het doel van het waterhuishoudingplan is bepalen op welke wijze de waterhuishouding in 

het plangebied vorm kan worden gegeven om daarmee aan te sluiten bij de ambitie voor 

duurzaam waterbeheer. 

1.3 Kader 

In het kader van een bestemmingsplanprocedure conform de Wet ruimtelijke ordening, 

dient te worden aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met hemelwater. Dit dient te 

worden uitgewerkt in een watertoets. De watertoets heeft als doel het voorkomen van 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. 

1.4 Opbouw rapportage 

Allereerst wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie van het terrein in beeld ge-

bracht. Vervolgens worden de uitgangspunten beschreven welke enerzijds gelden vanuit 

het beleid en anderzijds zijn opgesteld naar aanleiding van overleg met betrokken partij-

en. Op basis van deze uitgangspunten en het ontwerp is daarna de benodigde retentie van 

hemelwater uitgewerkt en de wijze van afvoer van hemel- en vuilwater beknopt toegelicht. 

De rapportage wordt afgesloten middels een waterparagraaf waarin de belangrijkste 

afwegingen en ruimtelijke invloeden zijn samengevat. 
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2 Bestaande situatie 

2.1 Inrichting  

Het plangebied omvat onder andere het voormalig terrein van ‘Toerkoop Reisburo De 

Jong’. Het bedrijf voert geen activiteiten meer uit, maar de bestaande opstallen en terrei-

nen worden nog steeds bedrijfsmatig gebruikt conform de huidige bestemming. Samen 

met nog twee naastliggende locaties, waaronder een boomgaard, wordt het terrein inte-

graal getransformeerd naar een hoogwaardig woningbouwgebied.  

 

De aanwezige verharding binnen het plangebied wordt verwijderd voor de nieuwe ontwik-

kelingen op het terrein. De huidig aanwezige tuinderswoning, halverwege het plangebied, 

langs de Rijksstraatweg blijft in het ontwerp gehandhaafd.  

2.2 Maaiveldhoogten  

De maaiveldhoogte binnen het gebied varieert met circa 0,5m. Binnen het plangebied is 

geen duidelijk maaiveldverloop aanwezig, maar het maaiveld varieert op basis van het 

AHN tussen de circa NAP -1,45m tot circa NAP -1,90m. In figuur 2 is het maaiveldverloop 

binnen het plangebied en in de omliggende omgeving weergegeven.  

 

         Figuur 2: Verloop maaiveldhoogte (blauw lager, groen hoger maaiveld) 
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2.3 Waterhuishouding en geohydrologische gesteldheid 

Oppervlaktewater 

Het plangebied wordt op de noordoosthoek van het plangebied na, ingesloten door op-

pervlaktewater, zie figuur 3. Aan de noordwest-, west-, zuid- en oostzijde van het plange-

bied betreft dit een primaire watergang. De watergang aan de noordzijde van het plange-

bied en de watergang die het plangebied van noord naar zuid doorkruist, worden onder-

houden door de eigenaren van de aanliggende watergang. De watergangen in het 

noord(westen) van het plangebied vallen binnen het peilgebied 39-29 (De Jonge Jan). Ook 

de kern van Rijsoord valt binnen dit peilgebied waar het vaste peil van NAP -2,30m wordt 

gehanteerd. De watergangen in het zuidelijk deel van het plangebied vallen binnen het 

peilgebied 39-1 (Zwijndrechtse Waard). Het gehanteerde zomerpeil in dit peilgebied 

bedraagt NAP -2,55m en het winterpeil NAP -2,80m.  

Water komt deze peilgebieden binnen via inlaten vanuit de Oude Maas (ten zuiden van het 

plangebied) en de Noord (ten oosten van het plangebied). De afvoer vanuit deze peilge-

bieden vindt plaats via verschillende kunstwerken en uiteindelijk wordt overtollig water 

uitgelaten via het gemaal ‘de Hooge Nesse’ in Heerjansdam (ten westen van het plange-

bied) naar de Oude Maas.  

 

Figuur 3: Overzicht oppervlaktewater in en rondom plangebied, inclusief grens peilgebieden 

(zwart) (rood: onderhoud door aanliggenden, blauw: onderhoud door Waterschap) 

  
  

Onderhoud door 

Waterschap 

Onderhoud door 

aanliggenden 

ZP: NAP -2,55m 

WP: NAP -2,80m 

VP: NAP -2,30m 
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Bodemopbouw 

De bodemopbouw binnen het plangebied is door middel van 3 boringen tot 5,0 m-mv in 

beeld gebracht tijdens veldwerk op 5 december 2017. De bodemopbouw wordt geken-

merkt door een toplaag van matig siltige klei. In het oosten van het plangebied heeft deze 

laag een dikte van circa 80cm en in het zuiden en westen van het plangebied heeft deze 

laag een dikte van 1,30m. Hieronder bestaat de bodem tot op grotere diepte uit veen. In 

de boring in het oosten van het plangebied ter hoogte van de perenboomgaard is op circa 

3,5m –mv een laag hout aanwezig. De gezette boringen zijn weergegeven in bijlage A.  

  

Daarnaast is ook de bodemopbouw in Dinoloket geraadpleegd. Uit enkele boorprofielen 

uit de omgeving van het plangebied komt naar voren dat de bodem bestaat uit een dek-

laag van ruim 1 meter klei. Hieronder wisselen veen- en kleilagen met een variërende dikte 

elkaar af. De bovenste circa 12,5m van de ondergrond bestaat uit Holocene afzettingen. 

Hieronder bevindt zich het eerste watervoerend pakket, de zandige formatie van Kreften-

heye. 

 

Geohydrologie 

Tijdens het veldwerk op 5 december 2017 zijn ook de GHG en GLG op basis van de hy-

dromorfe kenmerken in het boorprofiel geschat, zie bijlage A. De bepaalde GHG in deze 

boringen varieert tussen circa NAP -2,05m tot NAP -2,4m. De grondwaterstand bevindt 

zich tussen circa NAP -2,13m en NAP -2,90m 

 

Daarnaast zijn ook de grondwaterstanden uit Dinoloket geraadpleegd. Binnen het plange-

bied zijn de grondwaterstanden niet gemonitord. Binnen het peilvak 39-1, waarbinnen ook 

de watergangen in het zuidelijk deel van het plangebied vallen, zijn twee peilbuizen 

aanwezig. In de nabije omgeving is peilbuis B38C0486 aanwezig met een filter in het 

eerste watervoerende pakket. Deze peilbuis is in de periode tussen 1977 en 2009 regel-

matig bemeten. De hoogst bemeten stijghoogte bedraagt NAP -1,30m. De RHG bedraagt 

ter plaatse circa NAP -1,50m en de RLG circa NAP -1,70m. De RHG is gelijk aan het 90e 

percentiel van de gemeten grondwaterstand; 10% van de meetperiode wordt een hogere 

grondwaterstand gemeten. De RLG is gelijk aan het 10e percentiel van de gemeten grond-

waterstanden; 10% van de meetperiode wordt een lagere grondwaterstand gemeten. De 

RHG en RLG komen goed overeen met de GHG en GLG. 

 

Op dezelfde locatie is peilbuis B38C0980 aanwezig met een filter in het eerste watervoe-

rende pakket, maar ook een filter in de kleilaag. In de periode 2006 tot 2010 zijn de 

grondwaterstanden in deze peilbuis regelmatig bemeten. In het eerste watervoerende 

pakket komen de stijghoogten overeen met de grondwaterstanden bemeten in peilbuis 

B38C0486 en bedraagt de RHG circa NAP -1,50m en de RLG circa -1,70. Echter zijn de 

grondwaterstanden in de kleilaag representatiever voor de vaststelling van het hoogte-

plan. De hoogste bemeten stijghoogte in het kleipakket bedraagt NAP -1,52m. De RHG 

bedraagt ter plaatse NAP -1,93m en de RLG bedraagt NAP -2,37m.  

 

Op basis van de geschatte grondwaterstanden in de boorprofielen en de gemeten grond-

waterstand met de peilbuis is een GHG van NAP -1,90m bepaald binnen het plangebied. 

De GHG bevindt zich circa 0,65 meter boven het zomerpeil van het oppervlaktewater.  
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De grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket wordt bepaald door de rivie-

ren (met hoge waterstanden) en de polder/ bebouwde kommen (met lage grondwater-

standen). De regionale grondwaterstroming vindt vanuit het plangebied plaats richting 

Heerjansdam in het westen. Door de hogere stijghoogte in het eerste watervoerende 

pakket dan in het toplaag, is binnen het ook plangebied sprake van een kwel situatie. 

2.4 Riolering 

In de Rijksstraatweg is een persleiding aanwezig met een diameter van 63mm. Ten noor-

den van het plangebied is gemengde riolering aanwezig met verschillende diameters.  
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3 Uitgangspunten 

3.1 Ontwerprichtlijnen 

De uitgangspunten zoals deze in dit rapport genoemd zijn, zijn afkomstig uit: 

� Rijksbeleid: ‘Vierde Nota Waterhuishouding’, ‘Waterbeleid in de 21e eeuw (WB21)’ en 

‘Nationaal Bestuursakkoord Water’. 
� Waterschapsbeleid: ‘Keur voor Waterschap Hollandse Delta 2014’, ‘Algemene regels 

voor het watersysteem en de wegen 2014’, ‘Peilbesluit Zwijndrechtse Waard’.  

� Gemeentelijk beleid: ‘Kwaliteitseisen bouw- en woonrijp maken De Jong Tours In de 

Gemeente Ridderkerk, 29 november 2017’. 

3.2 Duurzaamheidthema’s 

In dit plan zullen de mogelijkheden worden bekeken om op een duurzame wijze met het 

water om te gaan. De thema’s van duurzaam waterbeheer worden samengevat in 2 tritsen. 

Het gaat om de trits ‘schoonhouden – scheiden – zuiveren’ en de trits ‘vasthouden – 

bergen – afvoeren’. 

 

De algemene thema’s van duurzaam waterbeheer zijn als volgt: 

� Stap 1: hemelwater niet op het rioolsysteem zetten 
� Stap 2: benutten of infiltreren van hemelwater  
� Stap 3: vertraagt afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater. 

 

De ambitie voor het omgaan met het hemelwater binnen het plangebied is zoveel mogelijk 

vertraagd af te voeren naar het oppervlaktewatersysteem.  

3.3 Randvoorwaarden t.a.v. ontwerp watersysteem 

Voor de waterhuishouding van het plangebied dient te worden uitgegaan van de rand-

voorwaarden, genoemd in tabel 3.1. Daarnaast dient in het plan ook voldaan te worden 

aan de aanvullende beleidsregels.  
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Tabel 3.1: Uitgangspunten berekening HWA 

UITGANGSPUNTEN  

Maatgevende bui  Herhalingstijd: 

Droogleggingseisen: 

1x per 100 jaar +10% 

* Inundatie (0,0 m –mv) 

Ontwateringseisen*  * 1,00 m onder bebouwing 

* 0,70 m onder wegen 

* 0,50 m onder tuinen / groenstroken 

Droogleggingseisen*  * 1,20 m onder bebouwing 

* 0,90 m onder wegen 

* 0,70 m onder tuinen / groenstroken 

Lokaal peilbeheer Zomerpeil 

Winterpeil 

NAP -2,55 m  

NAP -2,80 m  

Grondwaterstanden RHG ca. NAP -1,90m 

Afvoernorm (landelijk gebied) max. 2,0 l/s.ha 

Bestaande maaiveldhoogte ca. 1,70 m +NAP 

* Algemene eisen   

Keur Waterschap 

� De toename van verharding moet volledig worden gecompenseerd door het aan-

brengen van een gelijkwaardige vervangende voorziening, met een oppervlakte van 

10% van de toename van verharding; 

� Vrijstelling van compensatie wordt verleend wanneer het nieuw verhard oppervlak in 

landelijkgebied niet meer dan 1.500m2 bedraagt en in stedelijk gebied niet meer dan 

500m2; 

� Wateroppervlak dat gedempt wordt, moet minimaal gelijkwaardig worden gecom-

penseerd binnen hetzelfde peilgebied; 

� Een oppervlaktewater mag alleen gedempt worden wanneer het een secundaire wa-

tergang betreft met maximaal 4,50m waterbreedte; 

� Bij het graven of verbreden van een oppervlaktewaterlichaam mag geen verbinding 

ontstaan tussen verschillende peilgebieden en moet het in verbinding staan met de 

rest van het watersysteem; 

� Bij nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen mag het talud niet steiler zijn dan 2:3, 

bij verbreding (van minimaal 0,20m op de waterlijn) wordt minimaal de bestaande ta-

ludhelling of flauwer gehandhaafd;  

� Nieuw te graven oppervlaktewater met een waterbreedte tot 4,0m, heeft een minima-

le bodembreedte van 0,50m en een minimale waterdiepte ten opzichte van het laagst 

vigerend peil van 0,50m. Bij een waterbreedte vanaf 4m zijn de minimale bodem-

breedte en minimale waterdiepte 1,0m; 

� De bergingscapaciteit van een watergang is het volume aan water dat geborgen kan 

worden tussen het vigerend peil en het kritische maaiveld (het laagste maaiveld be-

horend bij een functie waarbij inundatie optreedt die niet toelaatbaar is volgens de 

bijbehorende NBW norm). 

� In stedelijk gebied mag het water tot het maaiveld stijgen bij een neerslagsituatie die 

eens in de 100 jaar voorkomt, hierbij mag geen inundatie optreden; 

� Dakoppervlak van woningen is 100% verharding; 

� Tuinen van rijtjeswoningen en twee onder een kap woningen is 50% verharding; 

� Tuinen van vrijstaande woningen is 25% verharding; 

� Openbare verhardingen is 100% verhard; 
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Eisen gemeente Ridderkerk 

� Bij voorkeur moeten doodlopende sloten worden vermeden; 

� Ter plaatse van particuliere percelen dient beschoeiing te worden aangebracht; 

� Oevers die door de gemeente dienen te worden onderhouden hebben bij voorkeur 

een helling van 1:3,5 of flauwer, hier dienen beschoeiingen te worden aangebracht; 

� Oevers van particulieren hebben minimaal een talud van 1:2, hier dienen beschoeiin-

gen te worden aangebracht; 

� Daar waar de watergang grenst aan openbaar gebied dient voldoende ruim-

te/mogelijkheid te zijn om het slootonderhoud vanaf de kant uit te voeren; 

� Drainage dient binnen het plangebied aangelegd te worden; 

� Afvalwater en hemelwater dienen gescheiden aangeleverd te worden. 
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4 Ontwerp watersysteem 

4.1 Afvloeiende oppervlakken 

Binnen het plangebied is in de plansituatie een toename van verhard oppervlak ten op-

zichte van de verharding in de huidige situatie. Deze verharde oppervlakken zijn weerge-

geven in tabel 4.1 

Tabel 4.1: Overzicht diverse verharde oppervlakken 

TYPE OPPERVLAK HUIDIGE SITUATIE [M2] PLANSITUATIE [M2] 

Bebouwing 2.600 6.600 

Kavels (25% verhard)  1.950 

Kavels (50% verhard) 300 6.340 

Rijbaan  7.550 

Parkeren  730 

Overige verhardingen 14.600  

Subtotaal verhard oppervlak 17.500 23.170 

Totale toename [m2] 5.670 

4.2 Watercompensatie 

Ten behoeve van de toename van het verhard oppervlak dient binnen het plangebied 

watercompensatie gevonden te worden. Echter is naast de toename van verhard oppervlak 

ook sprake van demping van een watergang. Deze demping dient volledig gecompenseerd 

te worden binnen het plangebied. In tabel 4.2 is naast de verharding ook weergegeven 

wat de oppervlakken groen en water in de huidige en plansituatie zijn. Het wateroppervlak 

binnen het plangebied in de huidige situatie is bepaald op basis van het aangeleverde 

stedenbouwkundig plan. Ook de ruimte voor water in de toekomstige situatie is op basis 

van deze tekening bepaald. 

Tabel 4.2: Overzicht diverse oppervlakken plangebied 

TYPE OPPERVLAK HUIDIGE SITUATIE [M2] PLANSITUATIE [M2] 

Verharding  17.500 23.170 

Kavels onverhard 200 12.190 

Groen 28.300 7.520 

Water 2.100 5.220* 

Totaal oppervlak 48.100 48.100 

*Oppervlak op basis van ingetekende lijn stedenbouwkundig plan 

 

De toename van verhard oppervlak bedraagt in dit ontwerp circa 0,57ha. In dit ontwerp 

wordt ervan uitgegaan dat de afvoer van hemelwater van de verharding in het plangebied 

geborgen wordt in het oppervlaktewater. Uit boringen uitgevoerd door BOOT blijkt dat de 

ondergrond uit klei- en veenlagen bestaat waardoor het infiltreren van hemelwater niet tot 

de mogelijkheden behoort. Op basis van de eisen uit de Keur van het Waterschap dient de 

toename van oppervlaktewater minimaal een oppervlak te hebben van 10% van de toena-

me van verharding. Daarnaast moet ook het wateroppervlak (335m2) van de demping 

gecompenseerd worden. Op basis van deze gegevens dient minimaal circa 905m2 water-

oppervlak gerealiseerd te worden binnen het plan.  
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In tabel 4.3 is het toekomstige wateroppervlak weergegeven. Aangenomen is dat de 

ingetekende waterlijn in het aangeleverde stedenbouwkundig plan het wateroppervlak in 

de huidige situatie is. In de toekomstige situatie wordt aangehouden dat de ingetekende 

waterlijn in het stedenbouwkundig plan de insteek van de watergangen is. Het beschikba-

re wateroppervlak wordt weergegeven wanneer het waterpeil dat in de peilgebieden geldt 

aangehouden wordt. In de huidige situatie zijn in het plangebied twee stuwen aanwezig 

die zorgen voor een peilverschil binnen het plangebied, zie figuur 3. Om de waterhuis-

houdkundige situatie binnen het plangebied zoveel mogelijk in stand te houden, wordt in 

dit ontwerp de stuw zo geplaatst dat rondom het noordelijke eiland een waterpeil van NAP 

-2,30m aangehouden wordt. Rondom het zuidelijke eiland wordt het zomer- en winterpeil 

van NAP -2,55m en NAP -2,80m aangehouden.  

 

Het nieuwe wateroppervlak is bepaald met het vaste peil in de noordelijke waterpartij en 

het winterpeil in de zuidelijke waterpartij. Hierbij is uitgegaan van het door de gemeente 

geëiste minimale talud van 1:3,5 ter hoogte van oevers die door de gemeente worden 

onderhouden en 1:2 op oevers van particulieren.  

 

Ter hoogte van de bestaande primaire watergang langs het zuidelijk deel van het plange-

bied en het nieuw te realiseren water rondom het zuidelijke eiland wordt de insteek van 

de watergang naar binnen geschoven. Dit wordt gedaan, omdat de primaire watergangen 

niet gedempt mogen worden en zodat de waterpartij ten oosten van dit eiland in verbin-

ding blijft staan met de rest van het systeem. Aan de noordzijde van het plangebied wordt 

langs de oever in beheer van de gemeente een talud van 1:2 aangehouden, omdat hier in 

het huidige ontwerp niet meer ruimte is voor een flauwer talud.  

 

Op de kavels van de twee-onder-een-kap woningen aan de zuidzijde van het plangebied 

langs de watergang ontstaat een knelpunt. Doordat de kavels opgehoogd moeten worden, 

wordt het talud naar de watergang langer. De watergangen mogen niet smaller worden, 

waardoor de insteek naar binnen geschoven dient te worden. Dit geeft een knelpunt met 

de huidige ingetekende bebouwing. Geadviseerd wordt de bebouwing circa 2m op te 

schuiven richting het noorden. Daarnaast moet bij de inrichting van kavels die langs de 

watergangen gelegen zijn, rekening gehouden worden met een bebouwingsvrijezone ten 

behoeve van het onderhoud van de watergang, in dit ontwerp is rekening gehouden met 

een zone van 1m. In bijlage B is deze situatie weergegeven.  

 

Binnen het plangebied ligt een gasleiding met aan beide zijden een beschermingszone van 

15m. De kans bestaat dat binnen deze zone geen graafwerkzaamheden uitgevoerd mogen 

worden. Hiervoor dient overleg plaats te vinden met Gasunie. Wanneer hier niet gegraven 

mag worden, kan hier geen oppervlaktewater gerealiseerd worden. In bijlage C is weerge-

geven wat het beschikbare wateroppervlak is wanneer de watergang niet ter hoogte van 

de gasleiding wordt gerealiseerd. Deze watergang wordt verbonden met het wateropper-

vlak in het noorden van het plangebied en krijgt hierdoor hetzelfde waterpeil. 

Tabel 4.3: Beschikbaar wateroppervlak 

 EXTRA WATEROPPERVLAK BINNEN PLANGEBIED [M2] 

Toekomstige situatie 3.550 

Toekomstige situatie zonder 

beschermingszone gasleiding 
2.735 
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Uit tabel 4.3 komt naar voren dat in beide gevallen de benodigde 905m2 wateroppervlak 

wordt gerealiseerd. Derhalve wordt geen belemmering geconstateerd voor uitvoering van 

het plan. Bij de realisatie van het oppervlaktewater wordt geadviseerd rekening te houden 

met de bodemhoogte van de watergangen. De bodem van de watergang dient uit klei te 

bestaan en niet uit veen ten behoeve van de waterkwaliteit.  

4.3 Hoogteplan 

In bijlage B zijn de voorgestelde bouwpeilen weergegeven. Deze bouwpeilen zijn geba-

seerd op de droogleggings- en ontwateringseisen. Met genoemde bouwpeilen wordt 

voldoende ontwatering gewaarborgd en voldoende drooglegging ten opzichte van de 

streefpeilen. Daarnaast wordt hiermee globaal aangesloten op het maaiveld in de be-

staande woonwijk. Geadviseerd wordt de dorpelhoogte van aanliggende woningen en de 

maaiveldhoogten na te verkennen middels een gedetailleerde terreininmeting. Aan de 

hand hiervan kan het geadviseerde bouwpeil eventueel worden bijgesteld. 

4.4 Hemelwaterafvoer 

Hemelwater dient binnen dit plan gescheiden afgevoerd te worden naar het oppervlakte-

water. Het hemelwater van de percelen grenzend aan oppervlaktewater wordt direct 

afgevoerd naar het oppervlaktewater. Waar afwatering op het oppervlaktewater niet direct 

mogelijk is, wordt het oppervlak aangesloten op het hemelwaterstelsel. Dit stelsel dient 

ontworpen te worden op een bui 09 en dient getoetst te worden op een bui 10 uit de 

Leidraad Riolering. In bijlage B is een ontwerp voor de afvoer van hemelwater weergege-

ven. In een vervolgontwerp dient rekening gehouden te worden met een evenredige 

verdeling van hemelwater op het oppervlaktewater in het noorden en zuiden van het 

plangebied. Omdat beide waterpartijen een ander streefpeil hebben, moet voorkomen 

worden deze via het HWA-stelsel rechtstreeks met elkaar verbonden zijn wordt. Daarom 

wordt een put met een overstortmuur boven het hoogste streefpeil geadviseerd. Afwate-

ring naar het oppervlaktewater tijdens een neerslagsituatie blijft hiermee gewaarborgd.  

 

Binnen het plan wordt geadviseerd drainage aan te leggen ten behoeve van het waarbor-

gen van de ontwatering. Deze wordt onder de rijbaan aangelegd en zorgt hierbij voor 

ontwatering onder de rijbanen en panden. Bij de aanleg dient rekening gehouden te 

worden met de aanwezigheid van het zettingsgevoelige veenpakket op een diepte vanaf 

NAP -2,50m. Dit betekent dat het instelniveau van de drainage niet lager dan NAP -2,50m 

ingesteld mag worden. Waar mogelijk watert de drainage direct af op het oppervlaktewa-

ter. Waar dit niet mogelijk is vindt afwatering plaats via de hemelwaterafvoer. Het draina-

gestelsel dient in een later stadium ontworpen te worden. 

4.5 DWA-stelsel 

Het plangebied wordt ontsloten via de Rijksstraatweg. In bijlage D is een uitsnede van de 

riolering rondom het plangebied weergegeven. Geadviseerd wordt om het vuilwater met 

behulp van een rioolgemaal af te wateren naar de gemengde riolering ten noorden van het 

plangebied. Geadviseerd wordt het rioolgemaal centraal in het plangebied te ontwerpen. 

Vanaf het rioolgemaal wordt een persleiding aangelegd naar de bestaande gemengde 

riolering ø300mm. In bijlage B is een globale weergave van het aan te leggen vuilwaterri-

oolstelsel en de locatie van het rioolgemaal weergegeven.  
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5 Waterparagraaf  

5.1 Algemeen 

Op grond van de afspraak uit de startovereenkomst WB21 dienen decentrale overheden in 

de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf op te nemen. In die paragraaf 

dient te worden uiteengezet wat voor gevolgen het plan in kwestie heeft voor de water-

huishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Deze waterpara-

graaf bevat zowel het wateradvies als enkele randvoorwaarden waaraan het plan moet 

voldoen. 

5.2 Beschrijving plangebied 

Het plangebied betreft de locatie Rijsoord, Rijksstraatweg te Ridderkerk. Het plangebied 

heeft een oppervlakte van circa 48.000 m2. In de huidige situatie is het verhard oppervlak 

circa 17.500 m2. In de nieuwe situatie bedraagt het verhard oppervlak circa 23.170 m2.  

5.3 Bestaande geohydrologische gesteldheid 

Om de toestand van de bodem in beeld te krijgen zijn door BOOT op 5 december 2017 

boringen gezet. De conclusies van dit onderzoek zijn als volgt: 

� De ondergrond bestaat voornamelijk uit een kleipakket van circa 1,0 meter met hier-

onder veen; 

� De GHG bedraagt circa NAP -1,90m 

Op grond van bovenstaande criteria en de eisen vanuit het waterschap wordt het infiltre-

ren van het hemelwater in de bodem niet mogelijk geacht. Wel bestaat de mogelijkheid 

om het hemelwater te bergen voor in het plan gegraven oppervlaktewater. 

5.4 Beleid 

Het algemene waterbeleid dat op het plangebied van toepassing is, staat beschreven in de 

Vierde Nota Waterhuishouding van de rijksoverheid, het Regionaal waterplan Zuid-Holland 

van de provincie Zuid-Holland en het Waterbeheerprogramma van het waterschap Hol-

landse Delta.  

 

Op Europees, nationaal en stroomgebiedsniveau wordt gewerkt aan de Kaderrichtlijn 

Water (KRW). De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes 

van het nationaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwen-

teling van de waterproblematiek in ruimte of tijd en stand-still (géén verdere achteruit-

gang in de huidige (2000) chemische en ecologische waterkwaliteit). 

 

Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën die zijn vastgelegd in de Nota 

Ruimte (2006): 

� Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren) 

� Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren) 
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De trits voor waterkwantiteit betekent dat neerslag bij voorkeur wordt vastgehouden op 

de plaats waar het valt. Indien vasthouden niet mogelijk is, wordt neerslag geborgen in 

oppervlaktewater. De trits voor waterkwaliteit houdt in dat gestreefd moet worden naar 

het voorkomen van verontreinigingen. Indien schoonhouden niet mogelijk is, worden 

schone en vervuilende bronnen gescheiden.  

5.5 Proces van de watertoets 

Inventarisatie heeft plaatsgevonden in telefonisch contact met zowel de initiatiefnemer, 

gemeente Ridderkerk als waterschap Hollandse Delta. De hieruit voortvloeiende afspraken 

en ruimtelijke gevolgen voor de benodigde waterberging zijn vastgelegd in de Watertoets 

van BOOT organiserend ingenieursburo. De belangrijkste aspecten zijn genoemd in deze 

paragraaf. 

 

Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en 

zullen via daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. 

5.6 Hemelwater en riolering 

Binnen het plangebied zijn geen mogelijkheden voor het infiltreren van het hemelwater 

naar de bodem. Het hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken binnen het 

plangebied, zal doelmatig waar mogelijk oppervlakkig afgevoerd worden of via een aan te 

leggen ondergronds HWA-stelsel naar de ontworpen waterpartijen.  

 

Voortvloeiend uit de planontwikkeling neemt het verharde oppervlak toe. Vanwege de 

toename van het verharde oppervlak en de demping van een watergang, is compensatie 

van de waterberging noodzakelijk. De benodigde berging in oppervlaktewater van in 

totaal circa 905m2 wordt geheel gerealiseerd binnen het plangebied. Hiermee wordt aan 

de totale waterbergingsopgave voldaan.  

 

Het vuilwater zal met behulp van een rioolgemaal worden aangesloten op de bestaande 

gemengde riolering van de gemeente ten noorden van het plangebied.  

5.7 Grondwater 

Het plan is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. In en om het plangebied 

is geen grondwateroverlast bekend. Ingrepen voorkomend uit dit plan zullen geen bodem-

lagen aantasten als gevolg waarvan het grondwatersysteem verandert. 

5.8 Oppervlaktewater 

Het plan ligt niet binnen de kern- of beschermingszone van een waterkering. Het is daar-

om niet te verwachten dat het plan van invloed zal zijn op de veiligheid van een waterke-

ring. 

 

Voortvloeiend uit de planontwikkeling neemt het verharde oppervlak toe. Daarnaast is een 

deel van de geprojecteerde bebouwing in een bestaande watergang voorzien. Vanwege de 

toename van het verharde oppervlak en de gedeeltelijke demping van de watergang is 

compensatie van de waterberging noodzakelijk. 
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Bij het realiseren van nieuw oppervlaktewater dient ten behoeve van de waterkwaliteit 

gewaarborgd te worden dat de bodem van de watergangen uit klei bestaat en niet uit 

veen. Veen op de bodem van een watergang komt de kwaliteit niet ten goede en kan op 

termijn voor overlast zorgen bij de bewoners van de wijk.  

 

De gemeente streeft ernaar om het gebruik van uitlogende bouwmaterialen te voorkomen. 

Het plan veroorzaakt geen nadelige gevolgen voor of door het oppervlaktewatersysteem in 

de omgeving. 

5.9 Natuur 

Het plan ligt niet in een gebied met bijzondere natuurwaarden. Verstoring van natuur-

waarden als gevolg van het plan worden daarom niet aannemelijk geacht. 
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BOOT organiserend ingenieursburo bv  Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011.

BOOT: ingenieurs met een verhaal

De leefomgeving waaraan we werken is immers 

evenzeer van ons als van toekomstige genera-

ties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT 

dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespe-

cialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimte-

lijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in 

onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit.

 

Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is 

het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat 

zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventer-

reinen, op sportvelden en bungalowparken of 

gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en 

groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms 

ook in elkaar over. En een verhaal met een rode 

draad: het verantwoord inrichten van de ruimte.
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1. INLEIDING 

Heilijgers Projectontwikkeling b.v. heeft ons op 1 november 2017 opdracht gegeven tot het uitvoeren 
van een vooronderzoek aan de Rijksstraatweg 9-17 te Ridderkerk. Voor de ligging van de locatie 
wordt verwezen naar de kaartbijlagen en de onderstaande luchtfoto. 

 
Foto 1: Ligging onderzoekslocatie (vooronderzoek) 

Aanleiding voor het vooronderzoek is de voorgenomen transitie en (her)ontwikkeling van de locatie. 

Het vooronderzoek volgens NEN 5725 heeft als doel te komen tot een overzicht met betrekking tot het 
gebruik in het verleden, heden en de nabije toekomst van onderhavige locatie, vooral in relatie tot een 
mogelijke verontreiniging van de bodem. De locatiespecifieke informatie is de basis voor de adequate 
invulling van eventueel veld- en laboratoriumonderzoek conform de NEN 5740. 

De NEN 5725 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend 
en nader onderzoek, januari 2009) dient als basis voor het uit te voeren vooronderzoek.  

In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op het uitgevoerde vooronderzoek. In hoofdstuk 3 worden 
conclusies getrokken. 

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een 
gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2015. 

Voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen zijn niet altijd zonder fouten en/of volledig. Voor het 
verkrijgen van informatie zijn wij wel afhankelijk van diverse bronnen, waardoor wij niet kunnen 
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde gegevens voor het vooronderzoek. Dit 
betekent dat Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door ons uitgevoerde 
vooronderzoek neemt.  
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2. VOORONDERZOEK 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vooronderzoek, bestaande uit de inventarisatie van actuele en 
historische locatiegegevens, het toekomstige gebruik en de bodemopbouw en geohydrologie. Op 
basis van de geïnventariseerde gegevens vindt hypothesestelling plaats. 

Het vooronderzoek is conform de NEN 5725 uitgevoerd op standaard niveau en heeft betrekking op 
de onderzoekslocatie en de directe omgeving. De gebruikte informatiebronnen betreffen: voorgaand 
bodemonderzoek (relevante bouwvergunningen, beschikbare milieuvergunningen, (gemeentelijk) 
tank- en bodeminformatiesysteem), Dienst voor het kadaster en de openbare registers Nederland, 
TNO grondwaterkaart van Nederland, Bodemloket, BAG viewer, Topotijdreis en de opdrachtgever.  

2.1. Actuele situatie  
De onderzoekslocatie aan de Rijksstraatweg 9-17 te Ridderkerk heeft een oppervlakte van 37043 m² 
en is kadastraal bekend als gemeente Ridderkerk, sectie E, nummers 405, 425, 431, 502 t/m 504, 
513, 514, 562, 563 en 581. De locatiecoördinaten zijn X = 100854 en Y = 428769. Er zijn geen 
beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. 

De locatie is van noord naar zuid in te delen in een bedrijfsterrein (busremise en kantoor Toerkoop 
Reisburo De Jong), een agrarisch bedrijf (boomgaard met woning en overige opstallen) en tot slot een 
parkeerterrein met dieseltankinstallatie van De Jong. Zie ook foto 1 op pagina 1. 

Bedrijfsterrein (busremise en kantoor Toerkoop Reisburo De Jong) 
De bebouwing op het bedrijfsterrein bestaat uit een vrijstaand kantoor met een achterliggende stalling, 
wasplaats en werkplaats. De verharding bestaat grotendeels uit beton en plaatselijk uit klinkers. Op 
het voorterrein is voldoende ruimte voor het manoeuvreren met bussen en er is ruimte om tijdelijk te 
parkeren. Op het achterterrein is ruime gelegenheid om bussen te stallen. De werkplaats is geheel 
onderkelderd. Voor de opslag van oliën, koelvloeistof en overige vloeistoffen zijn 
bodembeschermende voorzieningen in gebruik.  In een deel van de bedrijfshuisvesting vindt opslag 
van meubelen e.d. plaats en er worden campers gestald. Ten westen van het geheel ligt een grasland 
dat verder niet door het bedrijf wordt gebruikt. Voor een indruk van de locatie wordt verwezen naar de 
onderstaande foto's. 

  
Foto 2: Kantoor aan Rijksstraatweg Foto 3: Voorterrein met zicht op busremise 
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Foto 4: Achterzijde busremise met gelegenheid voor het 

stallen van voertuigen (1) 
Foto 5: Achterzijde busremise met gelegenheid voor het 

stallen van voertuigen (2) 

  
Foto 6: Werkplaats onderkelderd Foto 7: Wasplaats 

  
Foto 8: Gedeelte werkplaats  Foto 9: Stalling campers 

Agrarisch bedrijf (boomgaard met woning en overige opstallen) 
Aan de Rijksstraatweg 9 bevindt zich een agrarisch bedrijf dat actief is in fruitteelt. Langs de weg staat 
een woonhuis met achterliggend en naastgelegen enkele schuren. Het erf is gedeeltelijk verhard met 
grind en gedeeltelijk met beton. Voor een indruk van de locatie wordt verwezen naar de onderstaande 
foto. 
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Foto 10: Aanzicht Rijksstraatweg 9 

Parkeerterrein met dieseltankinstallatie 
Ten zuiden van Rijksstraatweg 9 is een terrein ingericht als stalling voor bussen en 
personenvoertuigen. De locatie is onbebouwd en verhard met asfalt. Centraal op de locatie bevindt 
zich een ondergrondse tankinstallatie voor diesel (50.000 liter), waar voor de bescherming van de 
bodem bij het aftanken een vloeistofdichte vloer is aangelegd. Verder staat er een bovengrondse 
AdBlue tank. Voor een indruk van de locatie wordt verwezen naar de onderstaande foto's. 

  
Foto 11: Aanzicht parkeerterrein Foto 12: Terrein (kijkrichting oost) met dieseltankinstallatie 

Terreininspectie 2016 
In april 2016 heeft een visuele terreininspectie plaatsgevonden. Tijdens de inspectie is gebleken dat 
het pand door enkele huurders wordt gebruikt voor opslag van goederen die niet potentieel 
bodembedreigend zijn. Op de westelijke grens van het zuidelijke parkeerterrein ligt een rug zandig 
materiaal, vermoedelijk veegvuil (circa 200 m³). Hier staan ook een schaftkeet en een zeecontainer 
van een bouwbedrijf. Behoudens de eerder genoemde opslag van diesel en oliën e.d. zijn tijdens de 
visuele terreininspectie zijn geen mogelijk bodembelastende omstandigheden of activiteiten 
waargenomen op de onderzoekslocatie. 

2.2. Omgeving locatie en toekomstig gebruik 
De locatie bevindt zich in een omgeving met overwegend grasland en een natuurgebied in aanleg 
(Waalbos). Ten noorden van de locatie bevinden zich woningen (bebouwde kom Rijsoord). Rondom 
de locatie vooronderzoek vinden voor zover bekend geen activiteiten plaats die de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem van de locatie mogelijk sterk beïnvloeden. 
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Kabels en leidingen 
In april 2016 is een klic melding gedaan (nummer 16G145708), waaruit blijkt dat naast reguliere 
kabels en leidingen op locatie een buisleiding met gevaarlijke inhoud aanwezig is, die vanuit het 
westen onder de zuidwesthoek van de locatie doorloopt in zuidoostelijke richting. Voor de ligging 
wordt verwezen naar afbeelding 1. 

 
Afbeelding 1: Ligging buisleiding met gevaarlijke inhoud (oranje lijn) met rondom aandachtsgebied voor graafwerk 

Het voornemen bestaat om op de locatie Rijksstraatweg 9-17 een bouwplan voor woningen te 
ontwikkelen. De bedrijfspanden met bijbehorende gebruiksfuncties verdwijnen. De woning op 
Rijksstraatweg 9 wordt gehandhaafd. Voor een indruk van de nieuwe situatie wordt verwezen naar 
afbeelding 2. Op de afbeelding is zichtbaar rekening gehouden met de buisleiding met gevaarlijke 
inhoud. Vanuit het plangebied is een langzaam verkeerroute voorzien richting het natuurgebied 
Waalbos. Voor zover bekend blijft het huidige gebruik van de directe omgeving in de nabije toekomst 
ongewijzigd. 

  
Afbeelding 2: Plankaart nieuwe situatie 
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2.3. Voormalig bodemgebruik 
De locatie is van oudsher in gebruik voor agrarische doeleinden. Op fragmenten van oude 
topografische kaarten van voor 1936 is geen bebouwing te zien. Vanaf de kaart van 1936 is goed 
zichtbaar hoe het areaal van het fruitteeltbedrijf zich uitbreidt.  

Het perceel ten zuiden hiervan blijft tot op de kaart van 1981 in gebruik als grasland. Op de kaart van 
1989 heeft inrichting plaatsgevonden, vermoedelijk gaat het om de aanleg van de huidige 
parkeerplaats. De situatie blijft daarna gehandhaafd (ook op kaarten van na 2010). 

Op de locatie ten noorden van het fruitteeltbedrijf zijn op de kaart van 1936 enkele panden vlak langs 
de Rijsoordsche Steeg (nu Rijksstraatweg) zichtbaar. Na de oorlog (kaart 1958) is een gestage 
ontwikkeling van de locatie te zien, waarbij (bedrijfs)bebouwing telkens wijzigt. 

  
Fragment topografische kaart 1936 Fragment topografische kaart 1958 

  
Fragment topografische kaart 1969 Fragment topografische kaart 1981 

  
Fragment topografische kaart 1989 Fragment topografische kaart 1998 
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Fragment topografische kaart 2004 Fragment topografische kaart 2010 

In het verleden hebben in de directe omgeving van de onderzoekslocatie voor zover bekend geen 
bodembelastende activiteiten plaatsgevonden die een sterke invloed hebben gehad op de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. 

Bedrijfsterrein (busremise en kantoor) inclusief parkeerterrein met dieselinstallatie 
Voor de historische gegevens van de Rijksstraatweg 11-17 wordt verwezen naar het vooronderzoek 
Rijksstraatweg 11-17 in bijlage B. Dit vooronderzoek was onderdeel van het verkennend 
bodemonderzoek1 ter plaatse in 2008. Uit het vooronderzoek bleek dat sprake was van diverse 
verdachte deellocaties, die allemaal verkennend (en een aantal nader) zijn onderzocht (zie § 2.3 voor 
resultaten bodemonderzoek). 

Parkeerterrein met dieseltankinstallatie 
Voor de historische gegevens van de Rijksstraatweg 9 wordt verwezen naar het vooronderzoek 
Rijksstraatweg 9 in bijlage C. Dit vooronderzoek was onderdeel van het verkennend 
bodemonderzoek2 ter plaatse in 2008. Uit het vooronderzoek bleek dat onder meer sprake kon zijn 
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en er was een gedempte sloot. De gehele locatie is 
verkennend onderzocht (zie § 2.3 voor resultaten bodemonderzoek). 

Gegevens openbare bronnen 
In bijlage E zijn de rapporten van Bodemloket en Omgeving in kaart (van DCMR) opgenomen. Er is 
sprake van diverse tanks, al dan niet gesaneerd. De onderliggende dossiers zijn door ons ingezien en 
beschikbaar. De verdachte objecten/ activiteiten zijn in 2008 allen onderzocht. 

2.4. Voorgaand bodemonderzoek en uitgevoerde bodemsanering 
In de jaren ’90 is onder meer bodemonderzoek verricht ter plaatse van de ondergrondse tanks op het 
middenterrein tussen de busremise en het kantoor. Hier heeft in 2001 een bodemsanering 
plaatsgevonden. De betreffende gegevens hebben geen actualiteitswaarde meer, omdat nadien (in 

                                                           

1  Verkennend bodemonderzoek Rijksstraatweg 11-17 te Ridderkerk, Ingenieursbureau Oranjewoud b.v., 
projectnummer 182388, revisie 01, mei 2008 

2  Verkennend bodemonderzoek Rijksstraatweg 9 te Ridderkerk, Ingenieursbureau Oranjewoud b.v., projectnummer 
186571, revisie 00, oktober 2008 
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2008) verkennend en nader bodemonderzoek is verricht in het kader van de ontwikkeling van de 
locatie en de naastgelegen percelen.  

Verkennend bodemonderzoek Rijksstraatweg 11-17 
In 2008 is door Oranjewoud een verkennend bodemonderzoek op de Rijksstraatweg 11-17 uitgevoerd 
[noot 1]. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat op diverse plaatsen (nog) sprake is van 
verontreiniging met minerale olie (en in mindere mate vluchtige aromaten). In de waterbodem is geen 
noemenswaardige verontreiniging aangetoond. In het halfverhardingsmateriaal (recyclinggranulaat) is 
onderzoek gedaan naar asbest, wat niet is aangetoond. Geadviseerd is nader onderzoek uit te voeren 
op enkele plaatsen tussen het kantoor en de busremise. Voor details wordt verwezen naar de 
genoemde rapportage. Voor de conclusie wordt verwezen naar bijlage D. 

Nader bodemonderzoek Rijksstraatweg 11-17 
Aansluitend op het verkennend bodemonderzoek is door Oranjewoud in 2008 een nader 
bodemonderzoek3 op de Rijksstraatweg 11-17 uitgevoerd. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt 
dat op vier plaatsen sprake is van significante bodemverontreiniging tot op een diepte van maximaal 
1,4 meter. Het gaat om de (gesaneerde) ondergrondse tank nabij de inrit (440 m³ minerale 
olieverontreiniging boven interventiewaarde), de westzijde van het kantoorpand (240 m³ minerale 
olieverontreiniging boven interventiewaarde), de voorzijde van de loods (20 m³ minerale 
olieverontreiniging boven de tussenwaarde) en de wasstraat (12 m³ minerale olieverontreiniging 
boven interventiewaarde). Het onderzoek naar asbest in het granulaat is op verkennend niveau 
uitgevoerd, waarbij geen asbest is aangetoond boven de restconcentratienorm voor hergebruik. 
Geconcludeerd is dat sprake is van één geval van bodemverontreiniging, dat als nieuw (ontstaan na 
1987) wordt beschouwd4. Voor details wordt verwezen naar de genoemde rapportage. Voor de 
conclusie wordt verwezen naar bijlage D. 

Verkennend bodemonderzoek Rijksstraatweg 9 
In 2008 is door Oranjewoud een verkennend bodemonderzoek op de Rijksstraatweg 9 uitgevoerd 
[noot 2]. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in de bovengrond sprake is van gehalten aan 
koper, lood en zink boven de achtergrondwaarden. Verder zijn geen bijzonderheden aangetoond. Er is 
wel sprake van verontreiniging met minerale olie in de gedempte sloot tussen nummer 9 en nummer 
11-17, maar deze verontreiniging is onderdeel van de op Rijksstraatweg 11-17 geconstateerde 
bodemverontreinigingen5. Voor details wordt verwezen naar de genoemde rapportage. Voor de 
conclusie wordt verwezen naar bijlage D. 

                                                           

3  Nader bodemonderzoek terrein De Jong Tours Rijksstraatweg 9 te Ridderkerk, Ingenieursbureau Oranjewoud b.v., 
projectnummer 182388, revisie 01, juni 2008 

4  Opgemerkt wordt dat getwijfeld moet worden aan de gevalsdefinitie, omdat de bodemsanering fase 1 een beperkte 
ontgraving is geweest. Verder is voor de verontreiniging die nadien ontstaan zou zijn geen oorzaak aan te wijzen 
anders dan dat het om restverontreiniging moet gaan. Daarmee is redelijkerwijs geen sprake van een nieuw geval. 

5  Door Oranjewoud wordt geadviseerd om nader bodemonderzoek te verrichten naar de verontreiniging met minerale 
olie. Maar het ligt voor de hand dat de vlek de voormalige sloot volgt, dus naar onze mening is nader 
bodemonderzoek niet nuttig en bovendien kan op basis van de beschikbare boringen een beeld van de 
verontreiniging(en) worden verkregen. 
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Notitie aanvullend (bodem)onderzoek 2016 
In april 2016 is door ons een aanvullend (bodem)onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de 
bodem en verhardingen inclusief eventuele funderingen op het terrein van Toerkoop Reisburo De 
Jong aan de Rijksstraatweg 11-17 te Ridderkerk6. Uit het onderzoek blijkt dat de rug zandig materiaal, 
vermoedelijk veegvuil, op de westelijke grens van het zuidelijke parkeerterrein PAK bevat in een 
gehalte boven de interventiewaarde. Verder is een stortgaatje ontdekt en is meer inzicht in de omvang 
van de bodemverontreinigingen gekregen.  

Uit twee sleuven ter plaatse van de inrit aan de noordzijde van de locatie (‘de (gesaneerde) 
ondergrondse tank’) blijkt dat de omvang van de ernstige verontreiniging in westelijke en noordelijke 
richting groter is dan verwacht. Het volume wordt geschat op 635 m³ in plaats van 440 m³.  

Uit twee boringen boven de vlek direct ten westen van het kantoor blijkt dat de omvang van de 
verontreiniging voldoende bekend is. Ten oosten van de werkplaats (‘voorzijde van de loods’) is de 
verontreiniging in de bovengrond beoordeeld. Uit de boringen blijkt dat de verontreiniging zich over de 
kleilaag in oostelijke richting heeft verspreid. Het volume wordt geschat op 60 m³ in plaats van 20 m³.  

De verontreiniging ter plaatse van de wasplaats is opnieuw geïnterpreteerd aan de hand van oudere 
onderzoeken en het onderzoek van Oranjewoud uit 2008. Er zijn aanwijzingen dat de omvang van de 
verontreiniging is onderschat. Er moet rekening gehouden worden met een omvang van 90 m³ 
(gedeeltelijk onder het pand) in plaats van 12 m³ en verbinding met de vlek onder de inrit via de 
gedempte sloot. Voor details wordt verwezen naar de genoemde rapportage in bijlage E. De 
onderstaande afbeelding geeft een indruk van de verontreinigingssituatie met minerale olie. 

 
Afbeelding 3: Verontreinigingssituatie op basis van beschikbare onderzoeksgegevens 

Bodemkwaliteitskaart 
Door de gemeente Ridderkerk is in samenwerking met buurgemeente Barendrecht een 
bodemkwaliteitskaart opgesteld, waarbij grondgebieden zijn opgedeeld in zones met een vergelijkbare 
bodemkwaliteit. De onderzoekslocatie heeft bodemfunctieklasse wonen en ligt in deelgebied RW07a 
ofwel zone 5. In deze zone gelden de in de tabel op de volgende pagina weergegeven 
achtergrondgehalten. 
                                                           

6  Notitie Aanvullend (bodem)onderzoek; Rijksstraatweg 11-17 te Ridderkerk, Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v., 
kenmerk 7001604-0041_1, 20 april 2016 
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Tabel 1: Vastgestelde achtergrondgehalten zone 5 

 As Ba Cd Co Cr Cu Hg Olie Mo Ni Pb PAK PCB Zn 
               
Bovengrond  13 170 0,71 11 34 50,6 0,27 156 1,5 31 135 4,6 0,01 220 
(0,0-0,5 m-mv)               
Ondergrond 14 160 0,57 11 34 38 0,26 133 1,1 31 97 3,6 0,01 156 
(0,5-2,0 m-mv)               
               
Waarden voor standaardbodem; Regionale bodemkwaliteitskaart gemeenten Barendrecht en Ridderkerk, kenmerk M11G01728, 6 
juni 2014, gearceerd is overschrijding van de achtergrondwaarde (oranje is industrie) 

Uit de bovenstaande tabel (en de bodemkwaliteitskaart van het gebied) blijkt dat de bovengrond 
kwaliteitsklasse Industrie betreft. De ondergrond betreft kwaliteitsklasse Wonen. 

2.5. Bodemopbouw en geohydrologie 
De locatie Rijksstraatweg 9-17 ligt globaal op 1,5 meter -NAP. Voor de bodemopbouw en 
geohydrologie wordt verwezen naar de bijlagen B en C. De locatie ligt niet in een 
grondwaterbeschermingsgebied. Binnen een straal van 1.000 meter bevinden zich voor zover bekend 
geen kwetsbare objecten met betrekking tot de grondwaterkwaliteit. 
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3. CONCLUSIE EN ADVIES 

In opdracht van Heilijgers Projectontwikkeling b.v. is een vooronderzoek voor de locatie 
Rijksstraatweg 9-17 te Ridderkerk uitgevoerd. Het betreft hier een gebied dat nu nog in gebruik is voor 
fruitteelt en bedrijfsdoeleinden en waar het voornemen bestaat via een bestemmingswijziging 
woningbouw mogelijk te maken. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek, waaronder voorgaande bodemonderzoeken, kan 
worden geconcludeerd dat de milieuhygiënische kwaliteit van de vaste bodem plaatselijk is aangetast.  
Het gaat om de (gesaneerde) ondergrondse tank nabij de inrit (635 m³ minerale olieverontreiniging 
boven interventiewaarde), de westzijde van het kantoorpand (240 m³ minerale olieverontreiniging 
boven interventiewaarde), de voorzijde van de loods (60 m³ minerale olieverontreiniging boven de 
tussenwaarde) en de wasstraat (90 m³ minerale olieverontreiniging boven interventiewaarde). De rug 
zandig materiaal (circa 200 m³), vermoedelijk veegvuil, op de westelijke grens van het zuidelijke 
parkeerterrein bevat PAK in een gehalte boven de interventiewaarde. Verder is een stortgaatje 
ontdekt met een zeer beperkt volume.  

Voor de sanering van de geconstateerde verontreinigingen met minerale olie kan gebruik gemaakt 
worden van het Besluit Uniforme Saneringen, omdat de sanering onder de BUS-criteria valt. 
Geadviseerd wordt voor de aanpak van de verontreinigingen een BUS-melding te doen, waarbij 
uitgegaan wordt van saneren tot de geldende bodemfunctieklasse. 

De uitgevoerde bodemonderzoeken geven een goed beeld van de locatie, maar zijn niet meer actueel 
(onderzoek uit 2008 ouder dan 5 jaar). In het kader van de bestemmingsprocedure kan volstaan 
worden met dit vooronderzoek, maar in het kader van verlening van omgevingsvergunningen is 
mogelijk actualisatie van de bodemkwaliteit nodig. Dit kan ook wenselijk zijn in het kader van de 
voorgenomen werkzaamheden in de bodem door diverse partijen (Arbo aspect). Tevens zal in het 
kader van de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten een eindsituatie onderzoek nodig zijn. Actualisatie 
van de bodem kan op de eerste meter van de vaste bodem gericht zijn. In geval van het aantreffen 
van bijmengingen (bijvoorbeeld puin) kan het onderzoek worden uitgebreid met asbest.  

Voor het vaststellen van de eindsituatie is ten minste onderzoek nodig ter plaatse van: 
 de wasplaats (met olieafscheider), de werkplaats en de opslag van olie e.d. volgens de NEN 

5740, onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting 
met een duidelijke verontreinigingskern (VEP); 

 de dieseltankinstallatie inclusief afleverzuil, vloeistofdicht en olieafscheider volgens de NEN 
5740, onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meer ondergrondse 
opslagtanks (VEP-OO) en een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een 
duidelijke verontreinigingskern (VEP). 

Voor actualisatie van de algemene bodemkwaliteit kan – wanneer geen vrijstelling voor onderzoek op 
basis van de bodemkwaliteitskaart kan worden gegeven – uitgegaan worden van de NEN 5740, 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) dan wel onderzoeksstrategie voor een 
grootschalige onverdachte locatie (ONV-GR) (gelijksoortig en extensief gebruik, weinig tot geen 
bebouwing).  
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De milieuhygiënische bodemkwaliteit speelt een rol bij grondverzet. Voor de grond (uitgezonderd de 
niet herbruikbare te saneren verontreinigingen met minerale olie) geldt dat dit opnieuw mag worden 
toegepast op het perceel. Indien (herbruikbare) grond verplaatst wordt naar een locatie elders, moet 
dit worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) 
en gelden samenstellingseisen met betrekking tot verschillende mogelijkheden voor hergebruik 
conform het Besluit bodemkwaliteit en de Nota Bodembeheer. Wanneer verplaatsing van de grond 
niet mogelijk is, wordt aanbevolen de grond af te voeren naar een grondbank of een erkend verwerker 
op basis van een indicatieve kwaliteitsbepaling van de grond.  

 

 



 

   

 

 BIJLAGE A 
 Kadastrale gegevens 

  



Omgevingskaart Klantreferentie: P17M0178

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object RIDDERKERK E 405
Rijksstraatweg 9, 2988 BA RIDDERKERK
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: P17M0178

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 november 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=670&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=641&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=392&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=D&perceelnummer=2238&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=651&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=554&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=453&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=781&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=579&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=555&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=578&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=668&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=690&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=748&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=696&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=669&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=747&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=E&perceelnummer=746&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Kadastraal bericht object
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: RIDDERKERK E 405 16-11-
2017

Rijksstraatweg 9  2988 BA RIDDERKERK 13:41:20
Uw referentie: P17M0178
Toestandsdatum: 15-11-2017



Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK E 405 
Grootte: 1 ha 48 a 30 ca
Coördinaten: 100854-428769
Omschrijving kadastraal 
object: WONEN TERREIN (AKKERBOUW)

Locatie: Rijksstraatweg 9 
2988 BA  RIDDERKERK

Ontstaan op: 1-2-1988

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG  75421   d.d. 26-9-2011  

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
Mevrouw Allegonda Dorothea Nunnikhoven
Rijksstraatweg 9 
2988 BA  RIDDERKERK
Geboren op: 12-04-1933
Geboren te: ROTTERDAM
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4  790/122 reeks ROTTERDAM
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 405 

Recht ontleend aan: HYP4  5260/20 reeks ROTTERDAM
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 405 

Brondocumenten mogelijk 
van belang: HYP4  4193/49 reeks ROTTERDAM    d.d. 16-9-1971  

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
De heer Hadde Jan Willem Noordermeer
Rijksstraatweg 9 
2988 BA  RIDDERKERK
Geboren op: 19-06-1921
Geboren te: OOSTVOORNE
Overleden op: 22-06-2015
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan: BSA  505/13005  reeks ROTTERDAM   d.d. 9-5-2005  

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE 
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT
Gasunie Transport Services B.V.
Concourslaan 17 
9727 KC  GRONINGEN
Zetel: GRONINGEN
KvK-nummer: 02084889 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  63933/167    d.d. 6-2-2014  
OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 04193 00049 RTD



Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN
Gemeente Ridderkerk
Koningsplein 1 
2981 EA  RIDDERKERK
Postadres: Postbus: 271

2980 AG  RIDDERKERK
Zetel: RIDDERKERK
KvK-nummer: 24493197 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  40047/160 reeks ROTTERDAM    d.d. 23-12-2002  

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.



Kadastraal bericht object
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: RIDDERKERK E 425 16-11-
2017

Rijksstraatweg 15  2988 BA RIDDERKERK 13:51:53
Uw referentie: P17M0178
Toestandsdatum: 15-11-2017

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK E 425 
Grootte: 4 a 97 ca
Coördinaten: 100959-428823
Omschrijving kadastraal 
object: WONEN

Locatie: Rijksstraatweg 15 
2988 BA  RIDDERKERK

Ontstaan op: 11-5-1988

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Jong Tours Holding B.V.
RIDDERKERK
Zetel: RIJSOORD
KvK-nummer: 24148258 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  4119/1 reeks ROTTERDAM
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 425 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4  4334/100 reeks ROTTERDAM   d.d. 25-10-1972  
NAAMSWIJZIGING
HYP4  7772/49 reeks ROTTERDAM   d.d. 28-1-1983  
NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.



Kadastraal bericht object
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: RIDDERKERK E 431 16-11-
2017

Rijksstraatweg 17  2988 BA RIDDERKERK 14:03:49
Uw referentie: P17M0178
Toestandsdatum: 15-11-2017

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK E 431 
Grootte: 4 a 80 ca
Coördinaten: 100984-428852
Omschrijving kadastraal 
object: WONEN

Locatie: Rijksstraatweg 17 
2988 BA  RIDDERKERK

Ontstaan op: 1-2-1988

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG  75421   d.d. 26-9-2011  

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Jong Tours Holding B.V.
RIDDERKERK
Zetel: RIJSOORD
KvK-nummer: 24148258 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  980/90 reeks DORDRECHT
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 431 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4  4334/100 reeks ROTTERDAM   d.d. 25-10-1972  
NAAMSWIJZIGING
HYP4  7772/49 reeks ROTTERDAM   d.d. 28-1-1983  
NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.



Kadastraal bericht object
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: RIDDERKERK E 502 16-11-
2017

Rijksstraatweg  RIDDERKERK 13:51:26
Uw referentie: P17M0178
Toestandsdatum: 15-11-2017

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK E 502 
Grootte: 17 a 98 ca
Coördinaten: 100912-428817
Omschrijving kadastraal 
object: BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR) ERF - TUIN

Locatie: Rijksstraatweg 
RIDDERKERK

Ontstaan op: 1-2-1988

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Jong Tours Holding B.V.
RIDDERKERK
Zetel: RIJSOORD
KvK-nummer: 24148258 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  3175/16 reeks ROTTERDAM
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 502 

Recht ontleend aan: HYP4  908/71 reeks DORDRECHT
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 502 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4  4334/100 reeks ROTTERDAM   d.d. 25-10-1972  
NAAMSWIJZIGING
HYP4  7772/49 reeks ROTTERDAM   d.d. 28-1-1983  
NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.



Kadastraal bericht object
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: RIDDERKERK E 503 16-11-
2017

Rijksstraatweg  RIDDERKERK 13:50:42
Uw referentie: P17M0178
Toestandsdatum: 15-11-2017

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK E 503 
Grootte: 23 a 98 ca
Coördinaten: 100881-428834
Omschrijving kadastraal 
object: BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR) WEGEN

Locatie: Rijksstraatweg 
RIDDERKERK

Ontstaan op: 1-2-1988

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Jong Tours Holding B.V.
RIDDERKERK
Zetel: RIJSOORD
KvK-nummer: 24148258 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  3766/49 reeks ROTTERDAM
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 503 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4  4334/100 reeks ROTTERDAM   d.d. 25-10-1972  
NAAMSWIJZIGING
HYP4  7772/49 reeks ROTTERDAM   d.d. 28-1-1983  
NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.



Kadastraal bericht object
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: RIDDERKERK E 504 16-11-
2017

Rijksstraatweg  RIDDERKERK 13:50:13
Uw referentie: P17M0178
Toestandsdatum: 15-11-2017

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK E 504 
Grootte: 43 a 17 ca
Coördinaten: 100825-428834
Omschrijving kadastraal 
object: TERREIN (AKKERBOUW)

Locatie: Rijksstraatweg 
RIDDERKERK

Ontstaan op: 1-2-1988

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Jong Tours Holding B.V.
RIDDERKERK
Zetel: RIJSOORD
KvK-nummer: 24148258 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  3766/49 reeks ROTTERDAM
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 504 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4  4334/100 reeks ROTTERDAM   d.d. 25-10-1972  
NAAMSWIJZIGING
HYP4  7772/49 reeks ROTTERDAM   d.d. 28-1-1983  
NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.



Kadastraal bericht object
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: RIDDERKERK E 513 16-11-
2017

Rijksstraatweg  RIDDERKERK 13:54:14
Uw referentie: P17M0178
Toestandsdatum: 15-11-2017

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK E 513 
Grootte: 2 a 64 ca
Coördinaten: 100941-428853
Omschrijving kadastraal 
object: BEDRIJVIGHEID (NUTSVOORZIENING)

Locatie: Rijksstraatweg 
RIDDERKERK

Ontstaan op: 1-2-1988

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Jong Tours Holding B.V.
RIDDERKERK
Zetel: RIJSOORD
KvK-nummer: 24148258 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  3766/49 reeks ROTTERDAM
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 513 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4  4334/100 reeks ROTTERDAM   d.d. 25-10-1972  
NAAMSWIJZIGING
HYP4  7772/49 reeks ROTTERDAM   d.d. 28-1-1983  
NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.



Kadastraal bericht object
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: RIDDERKERK E 514 16-11-
2017

Rijksstraatweg 13  2988 BA RIDDERKERK 13:52:52
Uw referentie: P17M0178
Toestandsdatum: 15-11-2017

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK E 514 
Grootte: 6 a 13 ca
Coördinaten: 100950-428840
Omschrijving kadastraal 
object: WONEN

Locatie: Rijksstraatweg 13 
2988 BA  RIDDERKERK

Koopsom: € 136.134 Jaar: 1990
Oorspronkelijke koopsom 
is NLG 300.000

Ontstaan op: 1-2-1988

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Jong Tours Holding B.V.
RIDDERKERK
Zetel: RIJSOORD
KvK-nummer: 24148258 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  11128/45 reeks ROTTERDAM    d.d. 11-7-1990  
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 514 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4  4334/100 reeks ROTTERDAM   d.d. 25-10-1972  
NAAMSWIJZIGING
HYP4  7772/49 reeks ROTTERDAM   d.d. 28-1-1983  
NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.



Kadastraal bericht object
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: RIDDERKERK E 562 16-11-
2017

Rijksstraatweg  RIDDERKERK 13:38:14
Uw referentie: P17M0178
Toestandsdatum: 15-11-2017



Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK E 562 
Grootte: 18 a 65 ca
Coördinaten: 100910-428679
Omschrijving kadastraal 
object: TERREIN (NATUUR)

Locatie: Rijksstraatweg 
RIDDERKERK

Ontstaan op: 1-2-1988

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

De heer Aart Simon de Jong
Oranjepark 89 
3311 LP  DORDRECHT
Geboren op: 20-12-1956
Geboren te: DORDRECHT
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4  15002/19 reeks ROTTERDAM    d.d. 17-10-1995  
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 562 

Recht ontleend aan: HYP4  13754/34 reeks ROTTERDAM    d.d. 10-6-1994  
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 562 

Recht ontleend aan: HYP4  53339/115    d.d. 26-10-2007  
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 562 

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA  504/20002  reeks ROTTERDAM   d.d. 15-4-2005  

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

Mevrouw Cornelia Pieternella de Jong
Duinzoom 48 
3235 CD  ROCKANJE
Geboren op: 03-03-1940
Geboren te: RIDDERKERK
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4  11278/49 reeks ROTTERDAM    d.d. 5-11-1990  
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 562 

Recht ontleend aan: HYP4  53339/115    d.d. 26-10-2007  
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 562 

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA  505/13009  reeks ROTTERDAM   d.d. 9-5-2005  

Einde overzicht



De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.



Kadastraal bericht object
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: RIDDERKERK E 563 16-11-
2017

Rijksstraatweg  RIDDERKERK 13:39:47
Uw referentie: P17M0178
Toestandsdatum: 15-11-2017



Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK E 563 
Grootte: 1 ha 2 a 45 ca
Coördinaten: 100832-428690
Omschrijving kadastraal 
object: TERREIN (AKKERBOUW)

Locatie: Rijksstraatweg 
RIDDERKERK

Ontstaan op: 1-2-1988

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Jong Tours Holding B.V.
RIDDERKERK
Zetel: RIJSOORD
KvK-nummer: 24148258 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  4961/84 reeks ROTTERDAM
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 563 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4  4334/100 reeks ROTTERDAM   d.d. 25-10-1972  
NAAMSWIJZIGING
HYP4  7772/49 reeks ROTTERDAM   d.d. 28-1-1983  
NAAMSWIJZIGING

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE 
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT
Gasunie Transport Services B.V.
Concourslaan 17 
9727 KC  GRONINGEN
Zetel: GRONINGEN
KvK-nummer: 02084889 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  63933/167    d.d. 6-2-2014  
OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 04193 00049 RTD

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.



Kadastraal bericht object
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: RIDDERKERK E 581 16-11-
2017

Rijksstraatweg  RIDDERKERK 13:40:39
Uw referentie: P17M0178
Toestandsdatum: 15-11-2017



Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK E 581 
Grootte: 1 ha 55 ca
Coördinaten: 100752-428807
Omschrijving kadastraal 
object: TERREIN (GRASLAND)

Locatie: Rijksstraatweg 
RIDDERKERK

Ontstaan op: 1-2-1988

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Jong Tours Holding B.V.
RIDDERKERK
Zetel: RIJSOORD
KvK-nummer: 24148258 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  7194/4 reeks ROTTERDAM
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 581 

Recht ontleend aan: HYP4  6935/24 reeks ROTTERDAM
Eerst genoemde object in 
brondocument:

RIDDERKERK E 581 

Brondocumenten mogelijk 
van belang: HYP4  4243/7 reeks ROTTERDAM

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4  4334/100 reeks ROTTERDAM   d.d. 25-10-1972  
NAAMSWIJZIGING
HYP4  7772/49 reeks ROTTERDAM   d.d. 28-1-1983  
NAAMSWIJZIGING

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 
BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL
Gasunie Transport Services B.V.
Concourslaan 17 
9727 KC  GRONINGEN
Zetel: GRONINGEN
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/ 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten 
behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden 
uitgevoerd overeenkomstig de NVN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek 
bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, oktober 1999). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd op basisniveau. Derhalve is informatie verzameld over de 
volgende aspecten van de locatie: 
 
- historisch gebruik 
- huidig gebruik 
- toekomstig gebruik 
- bodemopbouw en geohydrologie 
 
Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde 
informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de volgende paragrafen.  
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie ten behoeve van het vooronderzoek is gekozen 
voor het te onderzoeken perceel plus de direct aangrenzende percelen tot maximaal 50 
meter vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. De afstand van 50 meter is een 
arbitraire keus. De redenering hierachter is dat bij kleinschaliger gevallen van 
bodemverontreiniging de verspreiding rond de verontreinigingsbron meestal niet verder 
is dan 50 meter en dat de gevallen met een grootschaliger verspreiding bij het 
vooronderzoek op een andere wijze worden opgespoord. 
 

2.2 Terreinbeschrijving  

De onderzoekslocatie betreft perceel E405 en perceel E562. De percelen zijn gelegen aan 
de Rijksstraatweg 9 te Ridderkerk. De regionale ligging van de onderzoekslocatie is 
weergegeven op tekening 186751-O-1. De in de vervolgtekst beschreven 
terreinindelingen zijn weergegeven op tekeningen 186751-S-1 en 186751-S-2. 
 

2.2.1 Perceel 405 

De oppervlakte van perceel E405 is circa 14.000 m² (1,4 ha). Op het perceel is een 
woonhuis aanwezig. Het achterliggende terrein wordt gebruikt als boomgaard.  
 
De westzijde van het perceel wordt begrensd door een sloot. Aan de overzijde van deze 
sloot loopt de Rijksstraatweg. Een verharde gronddam vormt de toegang tot het terrein. 
De oprit naar het woonhuis en het achterterrein van het woonhuis (circa 300 m²) zijn 
verhard met grind en beton. Op het achterterrein staat een schuur die gebruikt wordt voor 
de opslag van hout. 
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Omliggende percelen 
De percelen rondom het perceel E402 zijn eigendom van De Jong Tours. Op het terrein aan 
de noordzijde van perceel E402 is een kantoorpand, een loods, een opslag voor 
gevaarlijke stoffen, een wasstraat en een parkeerplaats voor bussen aanwezig. Het terrein 
aan de westzijde van perceel E402 heeft in het verleden een agrarische bestemming 
gehad. Momenteel is dit terrein braakliggend. Het terrein aan de zuidzijde van perceel 
E402 wordt gebruikt als parkeerterrein voor bussen. Nabij de perceelgrens met E405 staat 
een tankzuil met ondergrondse tank voor de distributie van dieselolie. De omliggende 
percelen zijn in het voorjaar van 2008 door Ingenieursbureau Oranjewoud reeds 
onderzocht (ref 182388, mei-juni 2008). De resultaten van deze onderzoeken worden in 
hoofdstuk 2.3 beschreven.  
 

2.2.2 Perceel 562 

Op circa 25 meter ten zuiden van perceel E405 ligt perceel E562 (oppervlakte 1.865 m²). 
Het perceel is begroeid met ruige grassen. Voor zover bekend is het perceel nooit 
bebouwd geweest. De zuidgrens van perceel E562 wordt gevormd door de doorgaande 
watergang "Middelwetering". De westzijde van het perceel wordt begrensd door een 
sloot. Aan de overzijde van deze sloot loopt de Rijksstraatweg. 
 
Omliggende percelen 
Perceel E562 wordt aan de noord en westzijde ingesloten door een terrein dat in gebruik 
is als parkeerterrein voor bussen (zie ook paragraaf 2.2.1). De terreinen aan de zuid- en 
oostzijde van perceel E562 (aan de overzijde van respectievelijk de Middelwetering en de 
Rijksstraatweg) zijn in gebruik als akkerland. 
 

2.3 Historische informatie 

Uit de Grote Historische Atlas van Nederland (West Nederland 1839-1859, kaartblad 83) 
en de Grote Historische Topografische Atlas Zuid-Holland 1905 (kaartblad 525) blijkt dat 
percelen E405 en E562 destijds als weidegrond in gebruik waren.  
 
Uit de Grote Topografische Atlas West Nederland 1989 (kaartblad 82) blijkt dat perceel 
E405 in 1989 gebruik is als boomgaard. Het is uit de beschikbare informatie niet op te 
maken wanneer het perceel als boomgaard in gebruik is genomen. Perceel E562 is in 
1989 in gebruik als bouwland. 
 

2.3.1 Gedempte sloot 

Door de huidige bewoners van het pand aan de Rijksstraatweg 9 te Ridderkerk is 
aangegeven dat langs de noordelijke perceelsgrens van perceel E405 een sloot heeft 
gelopen. Deze sloot is bij de ingebruikname van het aangrenzende perceel door De Jong 
Tours gedempt met materiaal van onbekende oorsprong. De ligging van de gedempte 
sloot is tijdens de terreininspectie niet waargenomen. 
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2.3.2 Tankarchief 

Uit het tankarchief van de gemeente Ridderkerk blijkt dat op de onderzochte percelen 
geen tanks liggen, danwel hebben gelegen.  
 
Uit de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken is gebleken dat op het perceel ten noorden 
van perceel E405 meedere ondergrondse tanks aanwezig zijn. De ligging van de tanks 
nabij de wasstraat en nabij de inrit zijn bekend. Het vermoeden bestaat dat onder de 
loods één of meerdere tanks liggen of hebben gelegen. De exacte locatie is niet bekend. 
Verder ligt ten zuiden van perceel E405 een ondergrondse tank ten behoeve van de 
afleverzuil. 
 
De vermoedelijke ligging van de ondergrondse tanks op de aangrenzende percelen is 
weergegeven op de bijgevoegde situatietekening 186751-S-1. De (eventuele) tanks onder 
de loods zijn niet weergegeven. 
 

2.3.3 Bodemonderzoeken onderzoekslocatie 

Navraag bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de gemeente Ridderkerk hebben geen 
aanvullende gegevens opgeleverd met betrekking tot eerder uitgevoerde 
bodemonderzoeken op de onderzoekslocatie. 
 

2.3.4 Bodemonderzoeken aangrenzende percelen 

Verkennend bodemonderzoek Rijksstraatweg 11-17 te Ridderkerk, Ingenieursbureau 
Oranjewoud B.V., referentie 182388, mei 2008 
De percelen in eigendom van De Jong Tours zijn in opdracht van Kanters Projekt-
ontwikkeling door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in het voorjaar van 2008 
onderzocht om eventuele risico's met betrekking tot bodemverontreinigingen in kaart te 
brengen.  
 
Uit eerdere uitgevoerd onderzoek is gebleken dat nabij de wasstraat mogelijk een 
ernstige verontreiniging met minerale olie in de grond aanwezig is (rapport K970001-020, 
mei 1997). Tevens is uit het archiefonderzoek gebleken dat er verschillende (voormalige) 
ondergrondse olietanks op de locatie aanwezig zijn. Een aantal van deze tanks ligt op een 
geringe afstand van de grens met perceel E405 (zie tekening 186751-S-1). 
 
Uit de conclusies van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat verspreid over het 
terrein ten noorden van perceel E405, matig tot sterk verhoogde gehaltes aan minerale 
olie worden aangetroffen. De hoogste gehaltes zijn aangetroffen bij de ondergrondse tank 
nabij de oprit grenzend aan perceel E405. Daarnaast is ten westen van het 
kantorengebouw een verontreiniging aangetroffen ter plaatse van een verwijderde 
ondergrondse tank. In de boringen direct ten oosten van de loods zijn tevens verhoogde 
gehaltes minerale olie aangetroffen. Dit heeft het vermoeden doen rijzen dat onder de 
loods tevens een verontreiniging met minerale olie aanwezig kan zijn. 
 
Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek is verder gebleken dat op de 
terreinen ten westen en ten zuiden van perceel E405 licht verhoogde gehaltes aan enkele 
zware metalen en EOX zijn aangetroffen. Ter plaatse van de afleverzuil en de 
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ondergrondse tank op het perceel ten zuiden van perceel E405 zijn geen verhoogde 
gehaltes aan minerale olie gemeten. 
 
Nader bodemonderzoek Rijksstraatweg 11-17 te Ridderkerk, Ingenieursbureau 
Oranjewoud B.V., referentie 182388, juni 2008. 
De aangetroffen matig tot sterk verhoogde gehaltes minerale olie op het terrein ten 
noorden van perceel E405, die tijdens het verkennend bodemonderzoek werden 
aangetroffen, zijn in juni 2008 nader onderzocht. In de conclusies van het nader 
onderzoek wordt aangegeven dat er een risico is van verspreiding van de 
verontreinigingen nabij de wasstraat en nabij de oprit richting perceel E405.  
 
Naast de eerder genoemde verontreinigingen zijn de verontreinigingen aan de oostzijde 
van de loods en ten westen van het kantoorpand nader onderzocht. Uit de conclusies van 
het nader onderzoek blijkt dat deze verontreinigingen in richting van perceel E405 niet 
zijn uitgekarteerd.  
 

2.4 Regionale bodemopbouw 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.  
 
Ten aanzien van de geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 
 

• Freatische grondwaterstand: tussen 0,5 en 1,0 m-mv; 
• Uit de eerdere onderzoeken op belendende percelen is gebleken dat het 

grondwater vermoedelijk in de noordelijke richting stroomt;  
• Voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: Rondom de percelen 

liggen verschillende afwaterslootjes. Verder bevindt de doorgaande watergang 
"Middelwatering" zich aan de zuidkant van perceel E562. De Waal bevindt zich 
circa 300 meter ten noorden van de onderzoekslocatie; 

• Voorkomen van brak/zout grondwater: nee; 
• Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee. 
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2.5 Conclusie vooronderzoek, hypothese en onderzoeksstrategieën 

2.5.1 Perceel E405 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat op perceel E405 in ieder geval sinds 1989 een 
boomgaard aanwezig is. (Voormalige) boomgaarden worden als een verdachte locatie 
voor bestrijdingsmiddelen (PCB en OCB). Een eventuele verontreiniging met PCB/OCB zal 
over het gehele terrein aangetroffen worden (homogene verspreiding).  
 
Aangezien de oppervlakte van het perceel groter is dan 7.000 m², is het volgens de 
NEN5740 toegestaan de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie te hanteren.  
 
Aan de zuidzijde van perceel E405, op het aangrenzende perceel, ligt een ondergrondse 
olietank. Op het betreffende perceel zijn tijdens eerder uitgevoerd onderzoek geen 
verontreinigingen met minerale olie in de bodem aangetroffen. Bij het opstellen van het 
boorplan zal op perceel E405, ter hoogte van de ondergrondse tank op het aangrenzend 
perceel, een peilbuis worden geplaatst om eventuele verspreiding van minerale olie via 
het grondwater op te sporen. Deze verdachte locatie zal gecombineerd met het overig 
deel van de boomgaard onderzocht worden. 
 

2.5.2 Perceel E562 

Voor zover bekend hebben er geen bodembedreigende activiteiten op dit perceel 
plaatsgevonden. Het perceel wordt conform de strategie onverdachte locatie (ONV) 
onderzocht. 
 

2.5.3 Minerale olieverontreinigingen aangrenzende percelen 

Aan de noordoostzijde van perceel E405, nabij de oprit en ter hoogte van de wasstraat, 
beide op het aangrenzende perceel, zijn in eerdere onderzoeken verontreinigingen met 
minerale olie aangetroffen. Uit de conclusies van deze onderzoeken blijkt dat de 
verontreinigingen zich mogelijk richting perceel E405 verspreiden. Door middel van het 
plaatsen van aanvullende boringen en peilbuizen wordt nagegaan of de verontreiniging 
zich inmiddels op het perceel E405 heeft verspreid. De onderzoeksopzet is gebaseerd op 
het Protocol Nader onderzoek, Sdu 1993, waarbij de boringen in een rastervorm op een 
onderlinge afstand van circa 10 meter worden geplaatst.  
 
Gezien de onderlinge afstand tussen de minerale olieverontreinigingen, worden deze als 
twee verschillende verdachte deellocaties onderzocht. De deellocaties worden als volgt 
genoemd: Minerale olieverontreiniging nabij wasstraat en Minerale olieverontreiniging 
nabij oprit. 
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2.5.4 Gedempte sloot 

De gedempte sloot die over de noordelijke perceelsgrens van perceel E405 loopt, is 
tijdens de terreininspectie niet waargenomen. Tijdens het uitvoeren van de 
veldwerkzaamheden worden dwars op de vermoedelijke ligging van de slootdemping 
boringen geplaatst. Een afwijkende bodemopbouw wordt als indicatie gebruikt voor de 
aanwezigheid van de demping. 
 

2.5.5 Gronddam 

Om een algemene indruk te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de gronddam 
zal deze steekproefsgewijs bemonsterd worden. In de gronddam worden twee boringen 
tot de onderkant (circa 2 m-mv) geplaatst. De laag van 0-1 meter en de laag van 1-2 meter 
worden in separate mengmonsters onderzocht.  
 

2.5.6 Asbest 

De aanwezige puinverharding op de gronddam wordt conform de NEN5897 (Asbest in 
puin) onderzocht. Hiertoe worden twee gaten met een minimale diameter van 30 
centimeter in de verharding gemaakt, waarbij twee mengmonsters van de verharding 
worden samengesteld.   
 

2.5.7 Waterbodem 

De sloot van circa 150 meter die aan de westzijde van perceel E405 en E562 loopt wordt 
conform de voornorm NVN5720 onderzocht. Gezien de ligging van de sloot naast een 
boomgaard, wordt de strategie voor een verdachte watergang <200 meter gehanteerd. 
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6 Conclusie 

In het uitgevoerde nader bodemonderzoek is overeenkomstig het protocol voor Nader 
bodemonderzoek (Sdu, 1993) de omvang van de verontreinigingen op het noordelijk deel 
van het terrein aan de Rijksstraatweg 11-17 te Ridderkerk vastgesteld. 
 
Aanleiding en doel 
De aanleiding voor het nader bodemonderzoek zijn de resultaten van het verkennende 
bodemonderzoek uitgevoerd door Ingenieursbureau Oranjewoud in april 2008. Uit de 
resultaten is gebleken dat het voorterrein aan de Rijksstraatweg 11-17 mogelijk sterk 
verontreinigd is met minerale olie. Daarnaast is asbest aangetroffen in de puinverharding 
onder het asfalt nabij de oprit. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de omvang 
van de verontreiniging met minerale olie en asbest en een inschatting te geven van de 
kosten van een eventuele sanering.  
 

6.1 Conclusies grond en grondwateronderzoek 

Ondergrondse tank nabij inrit 
De verontreiniging in het grondwater komt overeen met de verontreiniging in de grond.  
Gebaseerd op de momenteel beschikbare gegevens wordt geschat dat de oppervlakte van 
de verontreiniging (in grond en grondwater) circa 490 m² is. De verontreiniging beperkt 
zich hoofdzakelijk tot de laag rond de grondwaterspiegel van 50 tot 140 cm-mv. De 
hoeveelheid ernstig verontreinigde grond op de onderzoekslocatie wordt daarmee 
geschat op circa 440 m³. De olieverontreiniging betreft waarschijnlijk een verontreiniging 
die lijkt op dieselolie, afkomstig van de ondergrondse tank nabij de inrit. 
 
De verontreiniging is op de nabij gelegen percelen (oostelijk en zuidelijke) niet 
uitgekarteerd, omdat deze percelen buiten het onderzoeksgebied vallen. 
 
Westzijde kantoorpand 
De oppervlakte van de hoeveelheid sterk verontreinigde grond aan de westelijke zijde van 
het kantoorpand wordt geschat op circa 400 m². De verontreiniging lijkt zich rond de 
grondwaterspiegel in de laag van 30-90 centimeter te bevinden. De hoeveelheid sterk 
verontreinigde grond op de onderzoekslocatie wordt geschat op circa 240 m³. De 
olieverontreiniging betreft waarschijnlijk een verontreiniging die lijkt op dieselolie, 
afkomstig van de verwijderde ondergrondse tanks aan de westzijde van het kantoorpand. 
 
De verontreiniging is op de noordelijk gelegen percelen niet uitgekarteerd, omdat deze 
percelen buiten het onderzoeksgebied vallen. 
 
Voorzijde loods 
Gebaseerd op de momenteel beschikbare gegevens wordt geschat dat de oppervlakte van 
de verontreinigde grond aan de voorkant van de loods circa 40 m² bedraagt. De 
hoeveelheid matig verontreinigde grond wordt geschat op circa 20 m³. De verontreiniging 
betreft waarschijnlijk olie die lijkt op motor- of smeerolie.  
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De aanwezigheid van verschillende bronnen in de loods doet vermoeden dat de 
verontreiniging zich onder de loods bevindt. Aangezien de loods onderkelderd is, zijn hier 
geen boringen geplaatst om wateroverlast door grondwater te voorkomen. De 
verontreiniging is derhalve in de richting van de loods niet in kaart gebracht. Vooralsnog 
gaan wij ervan uit dan onder de loods tevens circa 20 m³ met minerale olie verontreinigde 
grond aanwezig is. Zonder aanvullend onderzoek is hier echter geen betrouwbare 
uitspraak over te doen. 
 
Wasstraat 
De oppervlakte van de verontreiniging bij de wasstraat wordt geschat op circa 40 m². De 
hoeveelheid sterk verontreinigde grond wordt geschat op circa 12 m³. De verontreiniging 
betreft een olie lijkend op motor- of smeerolie. De verontreiniging beperkt zich 
waarschijnlijk tot het tankbed van de ondergrondse tank.  
 

6.2 Conclusies asbestonderzoek 

Alleen ter plaatse van boringen 65 en 66 (Verkennend bodemonderzoek) is een beperkte 
hoeveelheid asbesthoudend vezelmateriaal aangetroffen. In het puin onder de verharding 
nabij de inrit is geen asbest aangetroffen. Onder de overige verharding van het 
onderzochte terreindeel is geen puin aangetroffen. 
 
De concentratie asbest ter plaatse van boringen 65 en 66 wordt geschat op circa 
3 mg/kgds. Deze concentratie ligt ruim onder de toegestane restconcentratie norm voor 
asbest van 100 mg/kgds. 
 

6.3 Eindconclusie en aanbevelingen 

De omvang van de verontreinigingen met minerale olie op het terrein zijn ons inziens op 
dit moment voldoende in kaart gebracht om een inschatting van de kosten te maken voor 
een eventuele sanering van de verontreiniging op het terrein. Er zijn geen aanwijzingen 
gevonden met betrekking tot de aanwezigheid van een asbestverontreiniging. De 
verspreiding van de verontreinigingen naar de nabij gelegen percelen is niet in kaart 
gebracht. Voordat met een sanering gestart wordt, dient het gehele geval in kaart 
gebracht te worden.  
 
De verschillende verontreinigingen worden als één geval gezien aangezien de 
grondgebieden als organisatorisch een geheel worden gezien. Het geval is een nieuw 
geval (veroorzaakt na 1987) waarop de zorgplicht (artikel 13, Wet Bodembescherming) 
van toepassing is. Het is niet aantoonbaar dat de verontreinigingen van voor 1987 
dateren, aangezien de bronnen van de verontreiniging (de ondergrondse tanks) na 1990 
gesaneerd of buitengebruik gesteld zijn.   
 
Juridische aspecten 
Conform de zorgplicht dient de veroorzaker van de verontreiniging zorg te dragen voor het 
verwijderen van de verontreiniging. De aangetroffen verontreinigingen zijn te relateren 
aan bronnen op het terrein van De Jong Tours. Op basis van artikel 49 en artikel 30 van de 
Wet Bodembescherming kan het bevoegd gezag stakings- en gedoogbevelen bij de 
eigenaar van de verontreiniging neerleggen. Het is daarnaast ook mogelijk dat de 
eigenaar privaatrechtelijk wordt vervolgd als gevolg van verspreiding van 
verontreinigingen op naburige percelen.  
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Aanbeveling 
Op het verontreinigingsgeval is de zorgplicht (artikel 13, Wet bodembescherming) van 
toepassing. Bij de overdracht van het eigendom van de locatie wordt tevens de plicht tot 
het verwijderen van het geval overgenomen. Dit betekent dat de (nieuwe) eigenaar 
privaatrechtelijk, bestuursrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden 
voor de gehele verontreiniging.  
 
Privaatrechtelijk kan vastgelegd worden dat de verantwoordelijkheid voor 
bodemverontreiniging buiten de perceelgrenzen bij de veroorzaker blijft liggen. De 
eigenaar blijft naar derden toe echter verantwoordelijk.  
 
Om de omvang van het verontreinigingsgeval buiten de onderzoekslocatie in beeld te 
brengen is nader onderzoek noodzakelijk. Opgemerkt moet worden dat de goedkeuring 
op een plan van aanpak voor een eventuele sanering van de onderzoekslocatie, 
doorgaans pas wordt verstrekt als het gehele geval in kaart is gebracht. 
 
De kosten voor de verwijdering van een eventuele verontreiniging op de nabij gelegen 
percelen is niet geraamd. In bijlage 9 is een indicatieve kostenraming voor de uitvoering 
van een eventuele sanering op de onderzoekslocatie opgenomen, gebaseerd op de 
momenteel beschikbare gegevens. Bij het opstellen van de raming zijn wij van de 
verwijdering van vijf ondergrondse tanks uitgegaan. 
 
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke 
waarnemingen en analyseresultaten van dit onderzoek. 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Capelle aan den IJssel, juni 2008 
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5 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de milieu-
hygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. De 
kwaliteit van de waterbodem is overeenkomstig de voornorm NVN 5720 vastgesteld. Het 
asbestonderzoek is conform de NEN5897 (asbest in puin) uitgevoerd.  
 
Aanleiding en doel 
De aanleiding tot het bodemonderzoek is de aankoop van de bovengenoemde percelen 
door Kanters Projektontwikkeling voor de ontwikkeling tot woningbouw. Het doel van het 
bodemonderzoek is om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
om eventuele risico's met betrekking tot de aanwezigheid van een mogelijke 
bodemverontreiniging in kaart te brengen.  
 

5.1 Conclusie per deelgebied 

5.1.1 Perceel E405 

Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de grond plaatselijk licht verontreinigd is met lood, 
koper en zink. De licht verhoogde gehaltes aan de zware metalen kunnen gerelateerd 
worden aan de aangetroffen (plaatselijke) bijmenging van puin in de bovengrond. 
 
Grondwater 
Het grondwater uit peilbuis 1 is licht verontreinigd met barium. Het grondwater uit 
peilbuis 22 is matig verontreinigd met barium. Bij de herbemonstering van het 
grondwater zijn in tweede instantie licht verhoogde gehaltes aan barium aangetroffen. 
 
Toetsing hypothese 
De vooraf opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’ wordt aanvaard gezien de licht 
verhoogde gehaltes aan koper, zink en lood  in de bovengrond en de licht verhoogde 
gehaltes aan barium in het grondwater.  
 

5.1.2 Perceel E562 

Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in zowel de boven- als ondergrond geen verhoogde 
gehaltes aan de geanalyseerde parameters worden aangetroffen. 
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis 221 wordt een licht verhoogd gehalte aan barium 
aangetroffen. 
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Toetsing hypothese 
De vooraf opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ wordt formeel gezien verworpen, 
gezien de licht verhoogde gehaltes aan barium in het grondwater.  
 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek, 
aangezien de betreffende tussenwaarde voor barium in het grondwater niet overschreden 
wordt.  
 

5.1.3 Minerale olieverontreiniging nabij wasstraat 

Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond nabij de wasstraat licht tot sterk verhoogde 
gehaltes aan minerale olie worden aangetroffen. 
 
Grondwater 
In het grondwater zijn geen verhoogde gehaltes aan de geanalyseerde parameters 
aangetroffen. 
 
Aangezien op de onderhavige onderzoekslocatie geen bronnen voor de verontreiniging 
zijn aangetroffen, is het aannemelijk dat de verontreiniging afkomstig is van het 
aangrenzende perceel E503. De verontreiniging is aangetroffen in de gedempte sloot op 
een diepte van 0,8-1,3 m-mv, in de bodemlaag boven de veenlaag. De bodemopbouw ter 
plaatse van de gedempte sloot ten opzichte van het overige terrein doet vermoeden dat 
deze een voorkeurstraject voor de verspreiding verontreiniging vormt. 
 
De verontreiniging is in westelijke richting afgeperkt door boring 118. De verontreiniging 
is in oostelijke richting afgeperkt door boring 117. Ten zuiden van de gedempte sloot zijn 
licht verhoogde gehaltes aangetroffen. De verontreiniging wordt verticaal afgeperkt door 
de aangetroffen veenlaag op een diepte van circa 1,5 m-mv. Op basis van de huidige 
gegevens wordt aangenomen dat de totale omvang van de hoeveelheid licht tot sterk 
verontreinigde grond circa 35 m³ is (oppervlakte van circa 70 m², verontreinigde 
bodemlaag gemiddeld 0,5 m). 
 
Wij adviseren nader onderzoek uit te voeren naar de verspreiding van de olie-
verontreiniging in de gedempte sloot om de omvang en spoedeisendheid van de 
verontreiniging vast te stellen. 
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5.1.4 Minerale olieverontreiniging nabij oprit 

Grond 
In de grond worden plaatselijk licht verhoogde gehaltes aan minerale olie gemeten. 
 
Grondwater 
In het grondwater zijn geen verhoogde gehaltes voor de geanalyseerde parameters 
aangetroffen. 
 
Aangezien de betreffende tussenwaarde voor minerale olie niet overschreden wordt, is 
aanvullend onderzoek niet noodzakelijk. 
 

5.1.5 Gronddam 

De grond waaruit de gronddam is opgebouwd, is licht verontreinigd met diverse zware 
metalen. De laag van circa 1,0-2,0 m-mv is licht verontreinigd met minerale olie. De licht 
verhoogde gehaltes aan zware metalen worden gerelateerd aan de aangetroffen 
bijmenging van puin in de bodem. Het is niet duidelijk waardoor het licht verhoogde 
gehalte aan minerale olie veroorzaakt wordt.  
 
Bij eventuele herschikking van de grond voor bijvoorbeeld woningbouw, is het Besluit 
Bodemkwaliteit van toepassing (artikel 35, lid b). Toepassing in het kader van 
bijvoorbeeld woningbouw is volgens het generieke beleid waarschijnlijk niet toegestaan, 
aangezien de grond indicatief als toepasbaar voor industrie is getoetst. De afvoer van de 
grond, gebaseerd op onderhavige onderzoeksresultaten, heeft kostentechnisch de 
voorkeur gezien de relatief geringe hoeveelheid grond. 
 

5.1.6 Asbest 

In de mengmonster van de verhardingslaag ter plaatse van de gronddam is geen asbest 
aangetroffen. Daarnaast zijn tijdens de visuele inspectie van de grindverharding op het 
overige terrein geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
Er is geen reden om het onderzoeksgebied als asbestverdacht aan te merken. Nader 
onderzoek naar asbest is ons inziens niet noodzakelijk. 

5.1.7 Gedempte sloot 

De analyseresultaten van het dempingsmateriaal (zand) uit het oostelijke deel van de 
gedempte sloot (boringen 115, 116 en 117), wijzen uit dat de eerste 0,5 meter licht 
verontreinigd is met enkele zware metalen en minerale olie. De minerale olie is naar alle 
waarschijnlijkheid afkomstig vanaf het noordelijk aangrenzende perceel (zie hoofdstuk 
5.1.4). Daarnaast zijn ter hoogte van de wasstraat matig tot sterk verhoogde gehaltes aan 
minerale olie gemeten (deze verontreiniging is reeds in hoofdstuk 5.1.3 beschreven). 
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5.1.8 Waterbodem 

De kwaliteit van de waterbodem is getoetst als klasse B. Dit houdt in dat de 
onderhoudsbagger op het aangrenzende perceel verspreid mag worden. Verspreiding in 
zoet oppervlaktewater is niet toegestaan. Verspreiding in zout oppervlaktewater is wel 
toegestaan. 
 

5.2 Eindconclusie 

Perceel E405 
Uit de resultaten van het bodemonderzoek is gebleken dat er op het perceel sprake is van 
verontreiniging met minerale olie in de grond. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er 
belemmeringen voor de ontwikkeling van het gebied voor woningbouw, aangezien het 
bouwen op verontreinigde grond niet is toegestaan (52a van de Woningwet).  
  
Perceel E562 
Uit onderhavig onderzoek zijn tijdens dit onderzoek geen aanwijzingen gevonden met 
betrekking tot de aanwezigheid van bodemverontreinigingen op perceel E562. Vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt zijn er ons inziens geen belemmeringen voor het beoogde 
gebruik voor woningbouw.  
  

5.3 Aanbevelingen 

Aanbevelingen 
Op dit moment is de verspreiding van de minerale olieverontreiniging langs de gedempte 
sloot ons inziens onvoldoende in kaart gebracht om een goede inschatting van de omvang 
en verspreiding van de verontreiniging te maken. Er is naar alle waarschijnlijk sprake van 
verontreiniging vanuit verschillende bronnen. Wij adviseren derhalve om de verspreiding 
van de verontreiniging met minerale olie langs de gedempte sloot nader te onderzoeken. 
 
De grond afkomstig uit de gronddam wordt indicatief als kwaliteitsklasse Industrie 
getoetst. Bij toepassing van deze grond in het kader van een eventuele herinrichting van 
het terrein, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing (artikel 35, lid b). Gebaseerd op 
de indicatieve toetsing is de toepassing van de grond binnen het generieke kader van het 
Besluit Bodemkwaliteit naar alle waarschijnlijk niet toegestaan. Wij adviseren de grond 
bij ontwikkeling van de locatie, gebaseerd op de indicatieve toetsingsresultaten, af te 
voeren naar een erkend verwerker.  
 
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke 
waarnemingen en analyseresultaten van dit onderzoek. 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Capelle aan den IJssel, oktober 2008 
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 Onderzoekslocaties

 Bodeminformatie

 Verdachte locaties

 (Ondergrondse) tanks

 Vergunning (ontwerp aanwezig)

 Melding (MPL)

 Vergunningen / Meldingen

 Vergunning (VPL), (MEV)

 Vergunning (definitief)

 

Datum afdruk: 29-1 1-2017
 

Waarschuwing:
 Dit rapport geeft de resultaten weer van uw zoekopdracht. Alleen de door u gekozen thema's worden getoond.

 De zoekopdracht is gebaseerd op een punt en niet op een vlak. Dit kan betekenen dat er (meer) relevante
resultaten zijn voor het door u gezochte adres die niet automatisch zijn geselecteerd. Selecteer in dat geval op
de kaart de items handmatig en maak een nieuw of extra rapport.
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Verdachte locaties

Geen data gevonden voor verdachte locaties
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(Ondergrondse) tanks

De jong tours holding / betuwe express

Adres De jong tours holding / betuwe express
 Rijksstraatweg 17 15

 Ridderkerk

Opslagtanks

Soort tank Vloeistof Capaciteit(l) Plaatsingsdatum Saneringdatum Saneringswijze

Bovengronds (algemeen) Afgewerkte olie 1200 01-01-1900 02-09-2014 Verwijderen 

Ondergronds Diesel 20000 19-12-2002   

Ondergronds Huisbrandolie 20000 19-03-1980   

Ondergronds Diesel 25000 17-11-1987 19-03-2001 Verwijderen 

Bovengronds (algemeen) Afgewerkte olie 3000    

Ondergronds Diesel 20000  06-12-1990 Opvullen met zand 

Ondergronds Smeerolie 10000 19-03-1980   

Ondergronds Benzine algemeen 6000 01-01-1978 04-12-1990 Verwijderen 

Ondergronds Diesel 25000 17-11-1987 19-03-2001 Verwijderen 

Onderzoekslocaties

Print als PDF
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Rijksstraatweg 11 - 17 (AA059700789)

Adres Rijksstraatweg 11 - 17
 Rijksstraatweg 11 3222KA Hellevoetsluis 

 (Hellevoetsluis)

Beoordeling
verontreiniging

Vervolg Voldoende onderzocht

Rapporten

Datum Soort onderzoek Adviesbureau Rapportnummer

1  

(Historische) bedrijfsactiviteiten

Bedrijf Beginjaar Eindjaar

autoreparatiebedrijf 1972 onbekend

groepsvervoer- en touringcarbedrijf 1972 onbekend

benzinepompinstallatie 1972 onbekend

autospuitbedrijf (geen plaatwerkerij) 1972 onbekend

Print als PDF
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HBB: Rijksstraatweg 17-17 RIDDERKERK (AA059701883)

Adres HBB: Rijksstraatweg 17-17 RIDDERKERK
 Rijksstraatweg 17 Ridderkerk 

 (Ridderkerk)

Beoordeling
verontreiniging

Potentieel spoed

Vervolg Uitvoeren historisch onderzoek

(Historische) bedrijfsactiviteiten

Bedrijf Beginjaar Eindjaar

autoverhuurbedrijf onbekend onbekend

autoreparatiebedrijf onbekend onbekend

benzine-service-station onbekend onbekend

Print als PDF
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HBB: Rijksstraatweg 0-0 RIDDERKERK (AA059701825)

Adres HBB: Rijksstraatweg 0-0 RIDDERKERK
 Rijksstraatweg 0 Ridderkerk 

 (Ridderkerk)

Beoordeling
verontreiniging

Potentieel Ernstig

Vervolg Uitvoeren historisch onderzoek

(Historische) bedrijfsactiviteiten

Bedrijf Beginjaar Eindjaar

sierplanten- en sierstruikenkwekerij 1967 1971

smederij 1897 onbekend

transportbedrijf 1962 1968

Print als PDF
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HBB: Rijksstraatweg 0-0 RIDDERKERK (AA059701884)

Adres HBB: Rijksstraatweg 0-0 RIDDERKERK
 Rijksstraatweg 0 Ridderkerk 

 (Ridderkerk)

Beoordeling
verontreiniging

Potentieel spoed

Vervolg Uitvoeren historisch onderzoek

(Historische) bedrijfsactiviteiten

Bedrijf Beginjaar Eindjaar

benzine-service-station onbekend onbekend

Vergunningen (definitief)

Print als PDF
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Geen data gevonden voor vergunningen (definitief)

Vergunningen (ontwerp aanwezig)

Geen data gevonden voor vergunningen (ontwerp aanwezig)

MeldingenPrint als PDF
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De jong tours holding / betuwe express

Adres Rijksstraatweg 17 15
 2988BA Ridderkerk

Hoofdactiviteit Ongeregeld personenvervoer per autobus
 

Status Meldingsplichtig
 

Locatienummer 317614

Beschikkingen

Beschikking Datum Document Status

Melding ogv 8.40 Wm (AMvB) 25-06-2014 MELDING gemeld

Melding ogv 8.40 Wm (AMvB) 07-12-2000 MELDING gemeld

Revisievergunning 22-01-1985

Print als PDF
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Gemeentelijk nutsbedrijf

Adres Rijksstraatweg 17a
 2988BA Ridderkerk

Hoofdactiviteit Handel in en distributie van elektriciteit
 

Status Meldingsplichtig
 

Locatienummer 317615

Beschikkingen

Beschikking Datum Document Status

Oprichtingsvergunning 09-10-1973

Print als PDF
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DC059700142 Rijksstraatweg 11 - 17 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Rijksstraatweg 11 - 17

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: DC059700142

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA059700789

Adres: Rijksstraatweg 11 3222KA Hellevoetsluis

Gegevensbeheerder: Milieudienst Rijnmond

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

autospuitbedrijf (geen 
plaatwerkerij) (502041)

1972 onbekend

autoreparatiebedrijf (501044) 1972 onbekend

benzinepompinstallatie (50511) 1972 onbekend

groepsvervoer- en 
touringcarbedrijf (6023)

1972 onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bodemtelefoon: 010 2468140
info@dcmr.nl
Online bodeminformatie

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Op al onze aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en door ons uit te voeren werkzaamheden zijn onze leve-
rings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
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Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. 

Not i t ie  

Aan: 

Onderwerp: 

Heilijgers Projectontwikkeling b.v., de heer H. Broekhuizen 

Aanvullend (bodem)onderzoek; Rijksstraatweg 11-17 te Ridderkerk 

Barneveld, 20 april 2016 

Valkseweg 62 
Postbus 99 
3770 AB BARNEVELD 
T +31 342 406406 
F +31 342 406400 
E milieu@vink.nl 
www.vink.nl 

Handelsregister 
Zwolle 09080795 
Ons kenmerk: 
7001604-0041_1 

Projectnummer: 
P16M0057 

Behandeld door: 
Dirk van de Streek 

Doorkiesnummer: 
+31 342 406449

Bijlage(n): 1 – Boorprofielen 
2 – Getoetste resultaten 
3 – Analysecertificaten ALcontrol Laboratories 
4 – Tekening 

In opdracht van Heilijgers Projectontwikkeling b.v., de heer H. Broekhuizen,  is door ons een 
aanvullend onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bodem en verhardingen inclusief 
eventuele funderingen op het terrein van Toerkoop Reisburo De Jong aan de Rijksstraatweg 
11-17 te Ridderkerk. De locatie is onderdeel van een beoogde planontwikkeling voor wo-
ningbouw.

Op de locatie zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Een aantal van deze onderzoeken, uit-
gevoerd door Oranjewoud, zijn ons (veelal fragmentarisch) ter hand gesteld. Na bestudering 
van de stukken bleven er een aantal vragen over: 

1. Heeft demping van sloten plaatsgevonden met locatie-eigen grond of anderszins mi-
lieuhygiënisch onverdacht materiaal?

2. Wat is de verontreinigingssituatie ter plaatse van een aantal vlekken rondom het
kantoorgebouw, waar in het nader onderzoek vraagtekens zijn opgenomen?

3. Analyses zijn uitgevoerd vóór de verandering van het stoffenpakket in 2008 (zonder
barium, kobalt, molybdeen en PCB, maar met EOX, chroom en arseen). Geeft dit
aanleiding om problemen te verwachten bij de beoordeling van de algemene bo-
demkwaliteit?

4. Welke oppervlakten aan asfalt kunnen beschouwd worden als teerhoudend en wel-
ke als niet-teerhoudend?

5. Welk funderingsmateriaal is toegepast onder de verharding en zijn er kansen voor
hergebruik van dit materiaal op locatie?

6. Zijn er overige bijzonderheden in de afval- of bouwstoffensfeer op locatie aanwezig?

http://www.vink.nl/
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Door middel van het gericht, maar zo beperkt mogelijk, uitvoeren van onderzoek is getracht 
een antwoord te geven op de genoemde vragen.  

Op 6 april jl. zijn door S. van den Poll-Eisses en D. van de Streek (beiden Vink Milieutech-
nisch Adviesbureau b.v.) ondersteund door een machinist van K.A. van Deelen en een boor-
/zaagspecialist van Stelling Vroomshoop boringen verricht en sleuven gegraven om ter 
plaatse materiaal en grond te beoordelen en monsters te nemen voor analyse. De monsters 
zijn voor analyse aangeboden aan ALcontrol Laboratories te Rotterdam.  

Voor de profielbeschrijvingen van de gaten en sleuven en de (getoetste) analyseresultaten 
wordt verwezen naar de bijlagen. Voor de onderzoekslocaties wordt verwezen naar de bij-
gevoegde tekening. In het navolgende wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek. 

1. Slootdempingen 
De sloot aan de achterzijde van het verharde noordelijke terrein loopt ondergronds door. Er 
zijn geen aanwijzingen voor demping met bodemvreemd of anderszins verontreinigd materi-
aal. De vroegere sloot op het meest westelijke terreindeel is gedempt met locatie-eigen 
grond. Er zijn geen aanwijzingen voor aanwezigheid van verontreinigd materiaal. 

  
Foto 1: Transportbuis (kunststof) sloot Foto 2: Sleuf 1 in gedempte sloot 

2. Verontreinigingscontouren met vraagtekens 
Uit twee sleuven ter plaatse van de inrit aan de noordzijde van de locatie blijkt dat de om-
vang van de ernstige verontreiniging in westelijke en noordelijke richting groter is dan ver-
wacht. Het volume wordt geschat op 635 m³. 

Uit twee boringen boven de vlek direct ten westen van het kantoor blijkt dat de omvang van 
de verontreiniging voldoende bekend is. Het volume wordt geschat op 260 m³. 

Ten oosten van de werkplaats is de verontreiniging in de bovengrond beoordeeld. Uit de 
boringen blijkt dat de verontreiniging zich over de kleilaag in oostelijke richting heeft ver-
spreid. Het volume wordt geschat op 60 m³. 
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De verontreiniging ter plaatse van de wasplaats is opnieuw geïnterpreteerd aan de hand van 
oudere onderzoeken en het onderzoek van Oranjewoud uit 2008. Er zijn aanwijzingen dat de 
omvang van de verontreiniging is onderschat. Er moet rekening gehouden worden met een 
omvang van 90 m³ (gedeeltelijk onder het pand). 

3. Nieuw stoffenpakket 
Uit de analyseresultaten blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor aanwezigheid van nog niet 
eerder ontdekte verontreiniging als gevolg van het toepassen van het huidige standaardpak-
ket voor onderzoek van grond en grondwater. 

4. (Niet-)teerhoudend asfalt 
Op basis van de inspectie van het geasfalteerde oppervlak op het zuidelijke terreindeel zijn 
gericht sleuven gezaagd. Gezien de scherpe teergeur van het asfalt ter plaatse van sleuf 4 
en 5 is hier met zekerheid sprake van teerhoudend asfalt (gehele constructie van circa 10 
cm dik).  Het oppervlak aan teerhoudend asfalt is circa 6140 m². 

De inrit van de locatie is vermoedelijk vernieuwd of gerepareerd. Over een oppervlakte van 
circa 550 m² is sprake van niet-teerhoudend asfalt (10 cm dik). 

Op het noordelijke terreindeel is over een oppervlak van 1500 m² sprake van niet-
teerhoudend asfalt met een laagdikte van circa 2 cm. Deze laag zit op een betonplaat van 
circa 16 cm dik geplakt. 

5. Funderingsmateriaal 
Onder het beton op het noordelijke terrein is zand aanwezig. Onder de inrit is een laag (vrij 
zandig) menggranulaat aangetroffen, waarin geen bijzonderheden zijn waargenomen. Ge-
schat volume 120 m³. 

  
Foto 3: Laag (vrij zandig) menggranulaat in sleuf 2 Foto 4: Slakken in sleuf 6 

Onder het niet teerhoudend asfalt op het zuidelijke terrein zijn slakken aangetroffen. Hierin 
zijn geen bijzonderheden waargenomen. De gehalten aan PAK, olie en PCB vormen geen 
bezwaar voor hergebruik. Het zijn wel schollen, dus breken voor hergebruik is nodig. Een 
partijkeuring inclusief uitloogtest is dan noodzakelijk. Het volume is circa 110 m³. 
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6. Overige bijzonderheden 
Direct grenzend aan de achterzijde van het verharde noordelijke terrein zijn twee sleuven 
gegraven om vast te stellen of er indicaties zijn voor andere dan slootdempingen of dat 
sprake is van begraven afval. Daarbij zit in één van de sleuven metaal- en rubberafval. 

 
Foto 5: Metaal- en rubberafval 

Geschat wordt dat het om een relatief klein volume gaat. Het wordt niet uitgesloten dat op 
enkele andere plaatsen op het terrein ook sprake is van kleine stortgaatjes, temeer omdat op 
de locatie al lange tijd gewoond en gewerkt wordt. 

  
Foto 6: Depot veegvuil (1) Foto 7: Depot veegvuil (2) 

Ten westen van de asfaltverharding ligt een depot zand/grond met grind en vermoedelijk 
bijmenging met asfalt. Dit depot grond bevat op basis van indicatieve monsterneming een 
gehalte aan PAK (10 VROM) boven de interventiewaarde. Op basis van dit gehalte is geen 
hergebruik mogelijk. Het volume wordt geschat op 200 m³. 



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



Projectnummer: P16M0057
Onderzoekslocatie: Rijksstraatweg 17 in Ridderkerk

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01
X: 0,00
Y: 0,00
Datum boring: 06-04-2016
Boormeester: S. van den Poll - Eisses

0,00 asfalt0,00

Volledig asfalt, antropogeen, geen 
teergeur, Betonboor

0,01

Volledig beton, antropogeen, 
Betonboor

0,17

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterke 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

0,30

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

0,40

Boring: 02
X: 0,00
Y: 0,00
Datum boring: 06-04-2016
Boormeester: S. van den Poll - Eisses

0,00

0,50

beton0,00

Volledig beton, antropogeen, 
Betonboor0,17

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

0,40

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

0,50

Boring: 03
X: 0,00
Y: 0,00
Datum boring: 06-04-2016
Boormeester: S. van den Poll - Eisses

0,00

0,50

1,00

groenstrook0,00

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sporen kolengruis, antropogeen, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

0,50

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

1,00

Boring: 04
X: 0,00
Y: 0,00
Datum boring: 06-04-2016
Boormeester: S. van den Poll - Eisses

0,00

0,50

1,00

groenstrook0,00

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

0,50

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

1,00

Boring: 05
X: 0,00
Y: 0,00
Datum boring: 06-04-2016
Boormeester: S. van den Poll - Eisses

0,00

0,50

1,00

1

beton0,00

Volledig beton, antropogeen, 
Betonboor0,16

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, zwakke 
muffe geur, donkerbruin, 
Edelmanboor

0,50

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

0,80

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

1,20

Boring: 06
X: 0,00
Y: 0,00
Datum boring: 06-04-2016
Boormeester: S. van den Poll - Eisses

0,00

0,50

1,00

beton0,00

Volledig beton, antropogeen, 
Betonboor0,16

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

0,40

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

1,10

Boring: Depot 1 (grindig)
X: 0,00
Y: 0,00
Datum boring: 06-04-2016
Boormeester: S. van den Poll - Eisses

0,00

1

braak0,00

Boring: Sleuf 1
X: 0,00
Y: 0,00
Datum boring: 06-04-2016
Boormeester: S. van den Poll - Eisses

0,00

0,50

1,00

1,50

braak0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Graven

0,50

Klei, zwak siltig, licht bruingrijs, 
Graven

1,50



Projectnummer: P16M0057
Onderzoekslocatie: Rijksstraatweg 17 in Ridderkerk

getekend volgens NEN 5104

Boring: Sleuf 2
X: 0,00
Y: 0,00
Datum boring: 06-04-2016
Boormeester: S. van den Poll - Eisses

0,00

0,50

1,00

1,50

1

klinker0,00

Graven0,07

Volledig puin, antropogeen, 
Graven, puingranulaat

0,50

Klei, zwak siltig, zwakke olie-water 
reactie, zwakke dieselgeur, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

1,50

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor1,80

Boring: Sleuf 3
X: 0,00
Y: 0,00
Datum boring: 06-04-2016
Boormeester: S. van den Poll - Eisses

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Graven0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbeige, 
Graven

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbeige, 
Graven, Zeer plaatselijk spoortje 
olie moeilijk reproduceerbaar

1,50

Veen, mineraalarm, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
dieselgeur, donkerbruin, Guts1,80

Boring: Sleuf 4
X: 0,00
Y: 0,00
Datum boring: 06-04-2016
Boormeester: S. van den Poll - Eisses

0,00

0,50

asfalt0,00

Volledig asfalt, antropogeen, 
sterke teergeur, Graven

0,10

Volledig beton, antropogeen, 
neutraalgrijs, Graven, Gietbeton

0,25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Graven

0,50

Volledig beton, antropogeen, 
neutraalgrijs, Graven, Gietbeton

0,60

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

0,80

Boring: Sleuf 5
X: 0,00
Y: 0,00
Datum boring: 06-04-2016
Boormeester: S. van den Poll - Eisses

0,00

0,50

asfalt0,00

Volledig asfalt, antropogeen, 
sterke teergeur, Graven

0,10

Volledig beton, antropogeen, 
neutraalgrijs, Graven, Gietbeton

0,25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor0,60

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor0,80

Boring: Sleuf 6
X: 0,00
Y: 0,00
Datum boring: 06-04-2016
Boormeester: S. van den Poll - Eisses

0,00

0,50

1

asfalt0,00

Volledig asfalt, antropogeen, geen 
teergeur, Graven, lijkt teervrij

0,11

Volledig slakken, antropogeen, 
Graven, gebonden fundering0,36

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor0,60

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

0,90
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Projectnaam P16M0057 
Projectcode P16M0057 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode 011 022 033 
Bodemtypebt) 1 2 3 

 or br  or br  or br  

    
Malen van monstermateriaal                         
(-) #  -- -   -   
    
droge stof  (gew.-%) 93.1 -- -- 76.7 -- -- 78.4 -- -- 
gewicht artefacten  (g) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
aard van de artefacten  (-) Geen  -- Geen  -- Geen  -- 
 
organische stof (gloeiverlies)                         
(% vd DS) 6.5 -- -- 3.3 -- -- 2.4 -- -- 
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) <1 -- -- 16 -- -- 8.0 -- -- 
    
METALEN 
barium+ 49 190  130 183  51 113  
cadmium 0.64 0.913 * 0.27 0.365  2.4 3.72 * 
kobalt 2.7 9.49  12 16.7 * 3.7 7.85  
koper 11 19.7  18 24.4  65 110 * 
kwik <0.05 0.0485  0.09 0.105  0.08 0.104  
lood 15 21.8  27 33.1  81 114 * 
molybdeen 1.3 1.3  <0.5 0.35  <0.5 0.35  
nikkel 8.1 23.6  34 45.8 * 10 19.4  
zink 68 145 * 85 116  260 469 ** 
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.19 -- -- 0.14 -- -- 0.02 -- -- 
fenantreen 8.8 -- -- 0.48 -- -- 1.0 -- -- 
antraceen 1.5 -- -- 0.06 -- -- 0.31 -- -- 
fluoranteen 23 -- -- 0.03 -- -- 3.8 -- -- 
benzo(a)antraceen 5.4 -- -- <0.04 -- --# 1.1 -- -- 
chryseen 4.8 -- -- <0.04 -- --# 0.75 -- -- 
benzo(k)fluoranteen 3.7 -- -- <0.03 -- --# 0.43 -- -- 
benzo(a)pyreen 7.9 -- -- <0.03 -- --# 1.1 -- -- 
benzo(ghi)peryleen 7.8 -- -- <0.02 -- --# 0.52 -- -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 6.6 -- -- <0.03 -- --# 0.45 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 69.69 69.7 *** 0.843 0.843  9.48 9.48 * 
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28     (µg/kgds) <6.7 -- --# <2.2 -- --# <1 -- -- 
PCB 52     (µg/kgds) <7.6 -- --# <2.5 -- --# <1 -- -- 
PCB 101   (µg/kgds) <6.2 -- --# <2.0 -- --# 3.7 -- -- 
PCB 118   (µg/kgds) <7.2 -- --# <2.3 -- --# <1 -- -- 
PCB 138   (µg/kgds) <6.7 -- --# <2.2 -- --# 12 -- -- 
PCB 153   (µg/kgds) <4.8 -- --# <1.5 -- --# 11 -- -- 
PCB 180   (µg/kgds) <6.7 -- --# <2.2 -- --# 11 -- -- 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 32.13 49.4 * 10.43 31.6 * 39.8 166 * 
    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- -- 160 -- -- <5 -- -- 
fractie C12-C22 67 -- -- 900 -- -- 200 -- -- 
fractie C22-C30 360 -- -- 100 -- -- 460 -- -- 
fractie C30-C40 520 -- -- <5 -- -- 620 -- -- 
totaal olie C10 - C40 940 1450 * 1200 3640 ** 1300 5420 *** 

    
 
Monstercode en monstertraject 
1  12280203-001     01 Depot 1 (grindig) (0-100) 
2  12280203-002     02 Sleuf 2 (50-80) 
3  12280203-003     03 Sleuf 3 (50-100) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 



 
 

2 
 

een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 1%  humus 6.5% 
  2: lutum 16%  humus 3.3% 
  3: lutum 8%  humus 2.4% 
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Projectnaam P16M0057 
Projectcode P16M0057 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode 041 052  
Bodemtypebt) 4 5  

 or br  or br     

    
droge stof   (gew.-%) 78.9 -- -- 70.8 -- --   
gewicht artefacten  (g) <1 -- -- <1 -- --   
aard van de artefacten  (-) Geen  -- Geen  --   
 
organische stof (gloeiverlies)                         
(% vd DS) 1.9 -- -- 5.8 -- -- 

  

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 6.1 -- -- 30 -- --   
    
METALEN 
barium+ 52 133  130 112    
cadmium 1.3 2.11 * 0.61 0.654 *   
kobalt 3.2 7.77  28 24.2 *   
koper 82 149 ** 33 32.6    
kwik 0.09 0.121  0.12 0.116    
lood 55 80.5 * 39 38.6    
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35    
nikkel 9.9 21.5  34 29.8    
zink 150 295 * 120 113    
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.02 -- -- <0.01 -- --   
fenantreen 0.08 -- -- 0.03 -- --   
antraceen 0.04 -- -- <0.01 -- --   
fluoranteen 0.23 -- -- 0.04 -- --   
benzo(a)antraceen 0.16 -- -- 0.03 -- --   
chryseen 0.13 -- -- 0.02 -- --   
benzo(k)fluoranteen 0.10 -- -- 0.02 -- --   
benzo(a)pyreen 0.20 -- -- 0.02 -- --   
benzo(ghi)peryleen 0.19 -- -- 0.03 -- --   
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.16 -- -- 0.02 -- --   
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 1.31 1.31  0.224 0.224  

  

    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28     (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 52     (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 101   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 118   (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 138   (µg/kgds) 4.1 -- -- <1 -- --   
PCB 153   (µg/kgds) 5.6 -- -- <1 -- --   
PCB 180   (µg/kgds) 6.4 -- -- <1 -- --   
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 18.9 94.5 * 4.9 8.45  

  

    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- -- <5 -- --   
fractie C12-C22 83 -- -- 34 -- --   
fractie C22-C30 200 -- -- 19 -- --   
fractie C30-C40 170 -- -- 16 -- --   
totaal olie C10 - C40 460 2300 * 70 121    

    
 
Monstercode en monstertraject 
1  12280203-004     04 Sleuf 3 (100-150) 
2  12280203-005     05 05 (16-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 
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interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  4: lutum 6.1%  humus 1.9% 
  5: lutum 30%  humus 5.8% 
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Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

     
     
METALEN 
barium   920 20 
cadmium 0.60 6.8 13 0.20 
kobalt 15 102 190 3.0 
koper 40 115 190 5.0 
kwik 0.15 18 36 0.050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 35 68 100 4.0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 0.35 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 20 510 1000 4.9 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 

     
 

1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 

bodem type 10% humus en 25% lutum. 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU
D. van de Streek
Postbus 99
3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P16M0057
Uw projectnummer : P16M0057
ALcontrol rapportnummer : 12280203, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : IQCUIAS4

Rotterdam, 14-04-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P16M0057. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 15 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager



VINK MILTECH.ADV.BUREAU

P16M0057
P16M0057
12280203

07-04-2016

D. van de Streek

06-04-2016

14-04-2016

Blad 2 van 15

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 01 Depot 1 (grindig) (0-100)
002 Grond (AS3000) 02 Sleuf 2 (50-80)
003 Grond (AS3000) 03 Sleuf 3 (50-100)
004 Grond (AS3000) 04 Sleuf 3 (100-150)
005 Grond (AS3000) 05 05 (16-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Malen van monstermateriaal -  #          

droge stof gew.-% S 93.1  76.7  78.4  78.9  70.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.5  3.3  2.4  1.9  5.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  16  8.0  6.1  30  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 49  130  51  52  130  

cadmium mg/kgds S 0.64  0.27  2.4  1.3  0.61  

kobalt mg/kgds S 2.7  12  3.7  3.2  28  

koper mg/kgds S 11  18  65  82  33  

kwik mg/kgds S <0.05  0.09  0.08  0.09  0.12  

lood mg/kgds S 15  27  81  55  39  

molybdeen mg/kgds S 1.3  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 8.1  34  10  9.9  34  

zink mg/kgds S 68  85  260  150  120  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.19  0.14 4) 0.02 4) 0.02  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 8.8  0.48  1.0  0.08  0.03  

antraceen mg/kgds S 1.5  0.06  0.31  0.04  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 23  0.03  3.8  0.23  0.04  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 5.4  <0.04 2) 1.1  0.16  0.03  

chryseen mg/kgds S 4.8  <0.04 2) 0.75  0.13  0.02  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 3.7  <0.03 2) 0.43  0.10  0.02  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 7.9  <0.03 2) 1.1  0.20  0.02 4)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 7.8  <0.02 2) 0.52  0.19  0.03  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 6.6  <0.03 2) 0.45  0.16  0.02  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 69.69 1) 0.843 1) 9.48 1) 1.31 1) 0.224 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <6.7 2) <2.2 2) <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <7.6 2) <2.5 2) <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <6.2 2) <2.0 2) 3.7  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <7.2 2) <2.3 2) <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <6.7 2) <2.2 2) 12  4.1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 01 Depot 1 (grindig) (0-100)
002 Grond (AS3000) 02 Sleuf 2 (50-80)
003 Grond (AS3000) 03 Sleuf 3 (50-100)
004 Grond (AS3000) 04 Sleuf 3 (100-150)
005 Grond (AS3000) 05 05 (16-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 153 µg/kgds S <4.8 2) <1.5 2) 11  5.6  <1  

PCB 180 µg/kgds S <6.7 2) <2.2 2) 11  6.4  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 32.13 1) 10.43 1) 39.8 1) 18.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  160 5) <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  67  900  200  83  34  

fractie C22-C30 mg/kgds  360  100  460  200  19  

fractie C30-C40 mg/kgds  520 3) <5  620 3) 170 3) 16  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 940  1200  1300  460  70  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
4 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
5 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Diversen (vast) 06 Sleuf 6 (11-36)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-%  89.1          

calciet % vd DS  3.6          

organische stof (gloeiverlies) % vd DS  3.4          

organische stof (gloeiverlies) % vd DS  3.7          

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS  1.1          

min. delen <2um % vd DS  <1          

min. delen <2um % min st  <1          

min. delen <16um % min st  1.1          

min. delen <32um % min st  1.5          

min. delen <50um % min st  2.0          

min. delen <63um % min st  2.0          

min. delen <125um % min st  3.9          

min. delen <250um % min st  11          

min. delen <500um % min st  20          

min. delen <1mm % min st  32          

min. delen <2mm % min st  54          

min. delen >2mm % vd DS  43          

pH-KCl -  11.5          

temperatuur t.b.v. pH °C  21.0          

METALEN
barium mg/kgds  460          

cadmium mg/kgds  2.0          

kobalt mg/kgds  17          

koper mg/kgds  70          

kwik mg/kgds  0.15          

lood mg/kgds  84          

molybdeen mg/kgds  7.8          

nikkel mg/kgds  41          

zink mg/kgds  220          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  4.0          

fenantreen mg/kgds  6.6          

antraceen mg/kgds  1.1          

fluoranteen mg/kgds  9.0          

benzo(a)antraceen mg/kgds  4.2          

chryseen mg/kgds  4.8          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  2.3          

benzo(a)pyreen mg/kgds  3.8          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  2.4          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  2.5          
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Diversen (vast) 06 Sleuf 6 (11-36)

Analyse Eenheid Q 006     

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  41          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  42 6)         

PCB 52 µg/kgds  25          

PCB 101 µg/kgds  25          

PCB 118 µg/kgds  15          

PCB 138 µg/kgds  22          

PCB 153 µg/kgds  26          

PCB 180 µg/kgds  15          

som (7) PCB µg/kgds  170          

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  20          

fractie C22-C30 mg/kgds  40          

fractie C30-C40 mg/kgds  20 3)         

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  80          
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Voetnoten

3 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
6 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1
calciet Diversen (vast) Eigen methode
organische stof (gloeiverlies) Diversen (vast) Idem
lutum (bodem) Diversen (vast) Idem
min. delen <2um Diversen (vast) Idem
min. delen <2um Diversen (vast) Eigen methode, pipetmethode
min. delen <16um Diversen (vast) Idem
min. delen <32um Diversen (vast) Idem
min. delen <50um Diversen (vast) Eigen methode, zeef methode
min. delen <63um Diversen (vast) Idem
min. delen <125um Diversen (vast) Idem
min. delen <250um Diversen (vast) Idem
min. delen <500um Diversen (vast) Idem
min. delen <1mm Diversen (vast) Idem
min. delen <2mm Diversen (vast) Idem
min. delen >2mm Diversen (vast) Eigen methode
pH-KCl Diversen (vast) Eigen methode
temperatuur t.b.v. pH Diversen (vast) Eigen methode
barium Diversen (vast) Idem
cadmium Diversen (vast) Idem
kobalt Diversen (vast) Idem
koper Diversen (vast) Idem
kwik Diversen (vast) Idem
lood Diversen (vast) Idem
molybdeen Diversen (vast) Idem
nikkel Diversen (vast) Idem
zink Diversen (vast) Idem
naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Diversen (vast) Idem
antraceen Diversen (vast) Idem
fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem
chryseen Diversen (vast) Idem
benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem
benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 28 Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 52 Diversen (vast) Idem
PCB 101 Diversen (vast) Idem
PCB 118 Diversen (vast) Idem
PCB 138 Diversen (vast) Idem
PCB 153 Diversen (vast) Idem
PCB 180 Diversen (vast) Idem
som (7) PCB Diversen (vast) Idem
totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode
Malen van monstermateriaal Grond (AS3000) Idem
droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5581290 07-04-2016 06-04-2016 ALC201  
002 Y5581293 07-04-2016 06-04-2016 ALC201  
003 Y5581311 07-04-2016 06-04-2016 ALC201  
004 Y5581306 07-04-2016 06-04-2016 ALC201  
005 Y5581307 07-04-2016 06-04-2016 ALC201  
006 Y5581310 07-04-2016 06-04-2016 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

01Depot 1 (grindig) (0-100)
001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

02Sleuf 2 (50-80)
002
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

03Sleuf 3 (50-100)
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

06Sleuf 6 (11-36)
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Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU
Stefan van den Poll - Eisses
Postbus 99
3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P16M0057
Uw projectnummer : P16M0057
ALcontrol rapportnummer : 12280484, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : YBHMSIEF

Rotterdam, 15-04-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P16M0057. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt Boring 01
002 Asfalt Sleuf 05

Analyse Eenheid Q 001 002    

Malen asfalt -            

droge stof gew.-%  98.4  98.3        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <1  <1        

antraceen mg/kgds Q <1  <1        

fenantreen mg/kgds Q <1  <1        

fluoranteen mg/kgds Q <1  <1        

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <1  <1        

chryseen mg/kgds Q <1  <1        

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <1  <1        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <1  <1        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <1  <1        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <1  <1        

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <10  <10        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asfalt Eigen methode, gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
naftaleen Asfalt Conform NEN 7331
antraceen Asfalt Idem
fenantreen Asfalt Idem
fluoranteen Asfalt Idem
benzo(a)antraceen Asfalt Idem
chryseen Asfalt Idem
benzo(a)pyreen Asfalt Idem
benzo(ghi)peryleen Asfalt Idem
benzo(k)fluoranteen Asfalt Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Asfalt Idem
pak-totaal (10 van VROM) Asfalt Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9248308 07-04-2016 06-04-2016 ALC201  
002 A9248309 07-04-2016 06-04-2016 ALC201  
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Heilijgers Projectontwikkeling B.V. heeft Ecoresult B.V. een natuurtoets 

uitgevoerd voor het plangebied genaamd: Rijksstraatweg 7 – 17, Ridderkerk. De aanleiding 

voor dit verzoek is een haalbaarheidsonderzoek voor woningbouw (zie verder hoofdstuk 3). 

Woningbouw op deze locatie kan schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en 

natuurgebieden.  Wet- en regelgeving voor flora, fauna en natuurgebieden kan hierdoor 

worden overtreden. Deze natuurtoets zoomt in op de (mogelijke) effecten door de 

activiteiten en op welke wijze gehandeld dient te worden. 

1.2 Doel

Door middel van een oriënterend en/of aanvullend bronnen- en veldonderzoek zal worden 

onderzocht of de geplande werkzaamheden kunnen leiden tot:

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige soorten flora en 

fauna. In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebieden. In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Of een negatief effect op anderzijds beschermde 

natuurgebieden op provinciaal niveau (o.a. bijzondere provinciale natuurgebieden). 

In het kader van de Verordening ruimte.

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage wordt allereerst het kader beschreven waar aan getoetst wordt. 

Vervolgens wordt het plangebied en de geplande activiteiten beschreven. Hierna worden 

per beschermingsregime de voor het plangebied relevante beschermde gebieden en 

beschermde soorten beschreven en beoordeeld. In de conclusie worden de resultaten van 

dit onderzoek samengevat en wordt (indien van toepassing) advies gegeven over het 

vervolg. Afgesloten wordt met een bronvermelding en een fotobijlage van het plangebied 

ten tijde van het veldonderzoek.

5



2 Toelichting onderzoekskader

2.1 Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze nieuwe wet is een 

vervanging en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet 

1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet1. Tevens heeft er een decentralisatie van het 

bevoegd gezag plaatsgevonden: per 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor

de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op te delen in grofweg drie delen:

2.1.1 Bescherming van gebieden

De Wnb richt richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 

2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In 

Natura 2000-gebieden worden bepaalde dier- en plantsoorten en hun natuurlijke 

leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Invloeden (ook van buitenaf) 

mogen deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. 

2.1.2 Bescherming van soorten

De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen 

verbodsbepalingen (zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de 

Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het 

derde beschermingsregime betreft soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, 

maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde soorten (in de wet aangeduid als 

“andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke provincie (een aantal) 

algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel geldt altijd 

voor alle soorten de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij 

werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te 

nemen (binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan 

planten of dieren te voorkomen2. 

1 www.rvo.nl
2 Ministerie van Economische zaken (2016) Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen

7



2.1.3 Bescherming van houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van de Boswet en

richt zich op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are of 

20 rijbomen en gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en 

mogelijke oplegging van een kapverbod. In deze natuurtoets blijft de bescherming van 

houtopstanden buiten beschouwing.

2.2 Verordening ruimte 

In de verordening ruimte is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vastgelegd. Het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van groene gebieden, voorheen bekend als

8

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb 

Beschermingsregime Nationaal 
beschermde soorten (andere 
soorten) § 3.3 Wnb 

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen. 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen. 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk 
te doden of te vangen.

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen.

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en 
deze onder zich te hebben.

Art 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of 
te rapen.

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort.

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren.

Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Tabel 1: Soortenbescherming en verbodsbepalingen volgens de Wnb



de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het NNN wordt beschermd via het planologisch 

kader. Het NNN is verankerd in de bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale 

Verordening ruimte zijn verwerkt. Het ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” 

principe en is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en 

kenmerken’ van het NNN.

Naast het NNN kan de provincie planologische bescherming aan gebieden toekennen door 

hen aan te wijzen als “bijzondere provinciale natuurgebieden” of  “bijzondere provinciale 

landschappen”. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de bescherming van belangrijke 

weidevogelgebieden. Het NNN kent geen uniform beschermingsregime. Iedere provincie 

kan een eigen invulling geven aan bijvoorbeeld compensatie. Het beschermingsregime van 

overige op provinciaal niveau beschermde gebieden kan sterk verschillen tussen 

provincies.
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3 Omschrijving plangebied

3.1 Algemeen

Het plangebied is gelegen ten oosten van het eiland IJsselmond en bevindt zich op ca. 1,5 

km afstand ten zuiden van Ridderkerk, en 1,5km afstand ten westen van Hendrik-Ido-

Ambacht (Afbeelding 1). 

3.2 Beschrijving

• Het plangebied is deels geasfalteerd en deels onverhard. Op het verharde deel 

staan drie gebouwen: een grote loods, een bedrijfspand en een woonhuis. Het 

onverharde deel bestaat uit een fruitboomgaard en een verruigd grasveld.

• De gevel van de loods bestaat deels uit baksteen en deels uit een stalen 

gevelbeplating. Deze muren zijn niet voorzien van een luchtspouw. De 

dakconstructie is van staal, waarop een golfplaten dak ligt. De loods wordt gebruikt 

voor de opslag en onderhoud van o.a. kampeervoertuigen. Aan de zuidzijde van de 

loods bevindt zich een wasstraat, aan de oostzijde bevindt zich een zendmast.
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Afbeelding 1: Ligging van het plangebied (rood omlijnd), voor de regionale ligging, zie kaartinzet 
rechtsboven. Bron: PDOK



• Het bedrijfspand (oosten van plangebied, direct aan Rijkstraatweg) heeft een deels 

gebold en deels plat dak. Gevels bestaan uit baksteen, hier zijn grote open 

stootvoegen zichtbaar.

• Het woonhuis is eveneens opgebouwd van baksteen en is voorzien van een schuin 

dak met dakpannen. De ruimte tussen de gevel en de dakpannen is opgevuld met 

een zwart voegsel dat deze dakrand volledig afsluit. Nabij het woonhuis is een klein 

transformatorhuisje gelegen.

• De zuidzijde van het plangebied bestaat uit een geasfalteerde zone waar 

kampeervoertuigen worden gestald.

• Groen is aanwezig in de vorm van een centraal gelegen fruitboomgaard van ca. 80 x

180 meter. Deze boomgaard en de zuidelijk gelegen parkeerplaats zijn deels 

omgeven door bomensingels voornamelijk bestaand uit els, zomereik, populier en 

wilg. De westzijde van het plangebied bestaat uit een verruigd grasveld met 

ruigtekruiden.

• Open water is in en om het plangebied aanwezig in de vorm van sloten, variërend in 

breedte tussen ongeveer 2 en 8 meter. Deze sloten zijn allen voorzien van natuurlijke

oevers, met uitzondering de sloot langs de noordelijke rand van het plangebied, de 

noordelijke oever is hier voorzien van een houten beschoeiing.
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Afbeelding 2: De loods met de zendmast

Afbeelding 3: Het bedrijfspand op de achtergrond, met links het
woonhuis en het transformatorhuisje



Zie bijlage 1 voor een foto-impressie van het plangebied ten tijde van het veldbezoek.

3.3 Voorgenomen ontwikkelingen

De voorgenomen ontwikkelingen werkzaamheden betreffen:

• De sloop van de huidige bebouwing en het bouwrijp maken van het plangebied.

• Het realiseren van 65 nieuwbouw woningen in het plangebied.

• Het realiseren extra waterberging in het plangebied.
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Afbeelding 4: Het verruigde grasland aan de westzijde van het 
plangebied

Afbeelding 5: Concept inrichting plangebied. Bron: Heijligers



3.4 Planning 

Een exacte planning van de voorgenomen ontwikkelingen is op dit moment nog niet 

bekend.
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4 Onderzoeksresultaten beschermde gebieden

4.1 Wet natuurbescherming 

4.1.1 Natura 2000

Het meest nabij gelegen Natura 2000 gebieden zijn Boezems Kinderdijk en de Oude Maas, 

beiden op ca. 4 km afstand tot het plangebied3. Invloeden (ook van buitenaf) mogen de 

instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000-gebieden niet in gevaar 

brengen. In deze Natura 2000 gebieden bevinden zich geen stikstofgevoelige 

habitattypen4. Negatief effect (door emissie, geluid, trilling of verlichting) op 

bovengenoemde gebieden valt uit te sluiten op basis van de afstand van deze gebieden tot

het plangebied en de aard van de activiteiten (woningbouw) die hier zullen plaatsvinden. 

Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk. Er hoeft geen vergunning als bedoeld in 

artikel 2.7 van de Wnb te worden aangevraagd. Indien de woningbouw voorzien zal worden 

van installaties die significant meer stikstof uitstoten dan de regulier toegepaste installaties 

wordt geadviseerd om nogmaals het effect van stikstofdepositie te beoordelen (op verder 

weg gelegen Natura 2000 gebieden waar wel stikstofgevoelige habitats voorkomen).

4.2 Verordening ruimte 

Op ca. 1,5 km ten zuidwesten van plangebied ligt het riviertje de Devel. Dit water en de 

oeverzone is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Er is geen sprake van negatief 

effect op het NNN gebied op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de 

ontwikkelingen. Ook zijn er geen Belangrijke weidevogelgebieden in de nabijheid van het 

plangebied gelegen5. Aanvullend onderzoek en nadere toetsing aan de 

Omgevingsverordening Zuid-Holland is hierom niet noodzakelijk.

3 http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx
4 https://calculator.aerius.nl/calculator/?locale=nl#rt:sid1=0&theme=n
5 http://ro.zuid-holland.nl/Structuurvisie/vastgesteld/i_NL.IMRO.9928.DOSx2007x0002943SV-

VA01_kaart484.pdf
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Afbeelding 6: Het plangebied (rode cirkel) omringd door Natuurnetwerk Nederland gebieden. Bron: 
http://pzh.b3p.nl/viewer/app/NNN



5 Onderzoeksresultaten beschermde soorten

5.1 Algemeen

Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 17-05-2017 door T. D. Breur, ecologisch 

deskundige6 bij Ecoresult B.V. Het complete plangebied is – daar waar nodig – met hulp van

een verrekijker onderzocht. 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is geraadpleegd om een indruk te krijgen 

over de aanwezigheid van beschermde soorten rondom het plangebied. De tabellen in dit 

rapport zijn gebaseerd op waarnemingen uit de NDFF database van de afgelopen 5 jaar.

Een andere bron met soortverspreidingsgegevens welke is geraadpleegd betreft:

Elzerman, S.D., 2012. Natuurwaardenkaart 2014 voor Gedragscode Flora- en faunawet 

gemeente Ridderkerk.

Op basis van het bronnenonderzoek en de aanwezige habitats was een goede inschatting 

van de potenties en aan- of afwezigheid van de beschermde soorten te maken. 

5.2 Aanvullend veldonderzoek

Naar aanleiding van het verkennend veldbezoek is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar 

de volgende soortgroepen.

5.2.1 Platte schijfhoren

Op 04-09-2017 heeft T. D. Breur, ecologisch deskundige bij Ecoresult B.V. het plangebied 

onderzocht op aanwezigheid van de platte schijfhoren. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis

van de voor deze soort beschikbare ecologische informatie7 en ervaring met deze soort in 

het veld. Met behulp van een RAVON schepnet is op verschillende locaties de 

onderwatervegetatie bemonsterd en onderzocht op de aanwezigheid van zoetwaterslakjes. 

Enkele slakjes zijn ter bevestiging van determinatie meegenomen voor verder onderzoek.

6 Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologisch-
deskundige?inheritRedirect=true

7 Boesveld et al. 2008
http://www.anemoon.org/projecten/natura2000/soortprofielen/platte-schijfhoren 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/soorten/profiel_soort_H4056.p
df
http://www.repository.naturalis.nl/document/96150
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5.2.2 Grote modderkruiper

Op 04-09-2017 heeft T. D. Breur, ecologisch deskundige bij Ecoresult B.V. het plangebied 

onderzocht op aanwezigheid van de grote modderkruiper, conform het Kennisdocument 

Grote Modderkruiper8. Dit is gedaan door het nemen van van een watermonster d.m.v. de 

sterivex watername techniek. Het genomen watermonster is een mengmonster, bestaande 

uit 9 deelmonsters, in bijlage 2 zijn de locaties van deze deelmosters weergegeven. Het 

watermonster is door Sylphium molecular ecology9 onderzocht op aanwezigheid van E-dna 

van de grote modderkruiper. In aanvulling hierop is met het RAVON schepnet op kansrijke 

locaties de watergang bevist.

5.2.3 Vleermuizen

Een onderzoek naar de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen, 

voortplantingsplaatsen en functioneel leefgebied (vliegroute en foerageergebied) van 

vleermuizen binnen het plangebied conform de condities en methodiek van het meest 

actuele vleermuisprotocol10. Onderstaande tabel toont de onderzoeksmomenten behorende 

bij het uitgevoerde vleermuisonderzoek. 

8 BIJ12 Kennisdocument Grote Modderkruiper Misgurnus fossilis, Versie 1.0, juli 2017
9 https://sylphium.com/edna/2015/03/30/diversiteit-van-soorten/
10 Vleermuisprotocol 2017
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Datum Type onderzoek Onderzoek Moment Onderzoeker Te
m

pe
ra

tu
ur

N
ee

rs
la

g 
(m

m
)

W
in

dk
ra

ch
t

01-09-2017 00:00- 02:00 K. van Veen 14 °C 0 2 bft

21-09-2017 20:30- 22:30 K. van Veen 15 °C 0 2 bft

25-05-2018 21:50- 0:00 B. Verhoeven 18 °C 0 2 bft

25-06-2018 21:45- 23:30 16 °C 0 1 bft

26-06-2018 3:00- 5:00 12 °C 0 1 bft

Vleermuizen- 
Gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, 
laatvlieger

Paarverblijfplaatsen
, functioneel 
leefgebied

Vleermuizen- 
Gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, 
laatvlieger

Paarverblijfplaatsen
, functioneel 
leefgebied

Vleermuizen- 
Gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, 
laatvlieger

Zomer- en 
kraamverblijfplaats
en, functioneel 
leefgebied

Vleermuizen- 
Laatvlieger

Zomer- en 
kraamverblijfplaats
en, functioneel 
leefgebied

M.J.A. van der 
Neut

Vleermuizen- 
Gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, 
laatvlieger

Zomer- en 
kraamverblijfplaats
en, functioneel 
leefgebied

M.J.A. van der 
Neut

Tabel 2: Onderzoeksmomenten vleermuisonderzoek, met weergegevens. Bron: KNMI.nl weerstation 
Rotterdam, gecorrigeerd met eigen waarnemingen in het veld.

 



5.2.4 Huismus

Een onderzoek naar de aanwezigheid van essentieel functioneel leefgebied van de huismus

in het plangebied conform de condities en methodiek van het meest Kennisdocument 

Huismus11. Dit onderzoek is uitgevoerd op 13-04-2018 en 04-05-2018 door H. van Rijswijk, 

ecologisch deskundige bij Ecoresult B.V.

11 BIJ12 Kennisdocument Huismus Passer domesticus, Versie 1.0, juli 2017
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5.3 Soorten Vogelrichtlijn

5.3.1 Bronnenonderzoek

5.3.2 Veldonderzoek

Tijdens het verkennend veldbezoek is één nest van de zwarte kraai en één nest van de 

torenvalk aangetroffen in het plangebied. Dit zijn beide vogels uit de zogeheten “categorie 

5”. Verblijfplaatsen van deze soorten zijn alleen beschermd wanneer zwaarwegende feiten 

of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Beiden nesten bevinden zich in de 

bomensingel aan de westkant van de boomgaarde. Het kraaiennest is een natuurlijk 

takkennest, de torenvalk broedt in een kunstmatige torenvalkenkast.

Het plangebied is niet geschikt voor voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van 

vogels waarvan de nesten altijd beschermd zijn (categorie 1 t/m 4). Er zijn geen sporen 

aangetroffen van boomnesten of anderzijds sporen die duiden op de aanwezigheid van 

boombroedende roofvogels of uilen met een jaarrond beschermde verblijfplaats. In de 

boomgaard is specifiek gezocht naar de steenuil, deze is eveneens niet aangetroffen. De 

boomgaard bevat overwegend bomen met een stamdiameter < 30 cm, er waren geen 

nestkasten, holtes of scheuren aanwezig met geschikte nestlocaties voor de steenuil. Uit 

openbaar beschikbare waarnemingen komen geen meldingen van steenuilen in of om het 

plangebied naar voren. Wel kan het plangebied behoren leefgebied van soorten zoals de 

steenuil, ransuil of buizerd. In de omgeving van het plangebied is alternatief leefgebied 
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Soort Soortgroep Afstand
Boomvalk Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km

Buizerd Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km

Gierzwaluw Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km

Havik Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km

Huismus Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km

Kerkuil Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km

Ooievaar Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km

Ransuil Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km

Roek Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km

Slechtvalk Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km

Sperwer Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km

Wespendief Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km

Zwarte Wouw Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Tabel 3: Waargenomen vogels met vaste rust- of verblijfplaatsen binnen een afstand van 5 km 
van het plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd op 17-05-2017



(struwelen, akkers, graslanden) ruimschoots aanwezig. Tijdens het veldbezoek is 

kortstondig een jagende bruine kiekendief waargenomen boven het verruigde veld aan de 

westzijde van het plangebied.

De bebouwing in het plangebied biedt eveneens geen geschikte structuren voor vogels met

jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Ook in de zendmast zijn geen sporen van nesten 

aangetroffen. Het woonhuis ten westen van het bedrijfspand heeft een afgedichte dakrand, 

hiermee is het dakvlak ontoegankelijk voor de gierzwaluw en slecht bereikbaar voor de 

huismus. Het houten boeiboard rondom het dak maakt dat de dakgoot eveneens slecht te 

bereiken is voor de huismus. De zwarte dakpannen worden bovendien erg heet in de zon, 

dit maakt het klimaat in het dakvlak ongeschikt om te nestelen. Hoewel het verkennend 

veldbezoek is uitgevoerd op een gunstig moment om (nesten van) huismussen waar te 

nemen, zijn er geen waarnemingen van deze soort verricht. Ook tijdens het daaropvolgende

aanvullend veldonderzoek april en mei 2018 zijn geen huismuswaarnemingen verricht. 

Aanwezigheid van essentieel functioneel leefgebied voor de huismus wordt zodoende 

uitgesloten in het plangebied. 

Het plangebied is daarnaast potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene 

vogels (gras, struik- en boombroeders). Nesten van deze vogels vallen (in dit geval) alleen 

tijdens het broedseizoen (grofweg 15 maart t/m 15 juli) onder de bescherming van de Wnb. 

Verscheidene andere algemene vogels zijn waargenomen in en om het plangebied tijdens 

het veldbezoek: zwartkop, fazant, koolmees, grasmus, putter, groenling, vink en 

winterkoning.
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Afbeelding 7: De torenvalkenkast in het plangebied.



5.3.3 Effectbeoordeling en toetsing

Aanwezigheid van voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen en essentieel 

functioneel leefgebied van vogels met een jaarrond beschermde verblijfplaats in gebouwen 

of bomen kan niet worden uitgesloten. De huismus is mogelijk aanwezig in de bebouwing 

ten oosten van de boomgaard, buiten het plangebied. Hoewel deze bebouwing behouden 

blijft heeft de geplande ontwikkeling wel een effect op het groen rondom de bebouwing 

(kap/verwijderen). Aanvullend onderzoek heeft echter aangetoond dat het plangebied geen 

onderdeel vormt van essentieel functioneel leefgebied van de huismus. Voor de 

werkzaamheden is geen ontheffing noodzakelijk. 

De realisatie van een woonwijk biedt ook kansen voor soorten zoals de huismus en de 

gierzwaluw: Extra nestplaatsen kunnen gecreëerd worden door natuurinclusief te bouwen of

door de bebouwing anderzijds geschikt te maken voor deze soorten (zie ook hoofdstuk 6.3).

Ten aanzien van het nest van de zwarte kraai zijn er geen argumenten die jaarronde 

bescherming van dit nest rechtvaardigen: de zwarte kraai is een zeer algemene broedvogel

in de regio en de landelijke staat van instandhouding is gunstig12. De omgeving van het 

plangebied (open boerenland, met her en der kleine bosschages) beidt voldoende 

alternatief habitat voor de torenvalk, zodoende is er hier geen sprake van jaarronde 

bescherming. Desalniettemin wordt aanbevolen om in de regio een nieuwe nestkast te 

plaatsen, dit aangezien de soort tegenwoordig nog maar zelden van natuurlijke nesten 

gebruik maakt en de gunstige staat van instandhouding matig ongunstig is13.

Het plangebied is hiernaast potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene 

vogels. Nesten van algemene vogels vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van de wet. Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de 

werkzaamheden op bezette nesten van vogels zijn te voorkomen (in gebruik zijnde 

vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te 

werken (buiten grofweg de periode15 maart – 15 juli).

12 https://www.sovon.nl/nl/soort/15671
13 https://www.sovon.nl/nl/soort/3040
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Afbeelding 8: Geschikt habitat voor de huismus buiten het 
plangebied, ten oosten van de boomgaard, aan de 
Rijkstraatweg.



5.4 Soorten Habitatrichtlijn 

5.4.1 Bronnenonderzoek

5.4.2 Veldonderzoek

5.4.2.1 Vleermuizen

Het bedrijfspand en het woonhuis aan de Rijkstraatweg binnen het plangebied zijn geschikt 

voor vaste rust- en verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen. De meest te 

verwachten soort in het plangebied is de gewone dwergvleermuis, alsmede de laatvlieger 

en ruige dwergvleermuis. Grote open stootvoegen en kieren tussen gevel en boeiboard 

bieden toegang tot geschikte verblijfplaatsen (zoals de spouwmuur en ruimte onder het 

dak). Hier is kans op functies als kraamverblijfplaats, zomer-, paar- en winterverblijfplaats. Er

is aanvullend onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd, zie Tabel 2 voor de gehanteerde 

werkzijde. Hierbij zijn 20 gewone dwergvleermuizen, 4 ruige dwergvleermuizen en 1 

laatvlieger waargenomen (zie Afbeelding 9). Van de gewone dwergvleermuis is een 

paarverblijfplaats in het plangebied aangetroffen (zie verder paragraaf 5.4.2.2).

De loods is ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen, de enkelwandige 

stalen/bakstenen constructie biedt geen geschikt klimaat of geschikte ruimtes voor 

vleermuizen. Voor boombewonende vleermuizen is het plangebied ongeschikt. In de 

grootste bomen in en rondom het plangebied zijn geen holtes waargenomen, geschikte 

verblijfplaatsen voor vleermuizen zijn zodoende afwezig. Het plangebied behoort niet tot 

essentieel functioneel leefgebied van vleermuizen: voor foerageergebied zijn er veel 

alternatieven in de omgeving (bomensingels ten noorden van plangebied en watergangen 
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Soort Soortgroep Afstand
Heikikker Amfibieën 1 - 5 km

Rugstreeppad Amfibieën 1 - 5 km

Tonghaarmuts Blad- en Levermossen 1 - 5 km

Rivierrombout Insecten - Libellen 1 - 5 km

Muurhagedis Reptielen 1 - 5 km

Bever Zoogdieren 0 - 1 km

Noordse woelmuis Zoogdieren 1 - 5 km

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren – vleermuizen 0 - 1 km

Laatvlieger Zoogdieren – vleermuizen 0 - 1 km

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren – vleermuizen 0 - 1 km

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren – vleermuizen 1 - 5 km

Meervleermuis Zoogdieren – vleermuizen 1 - 5 km

Rosse vleermuis Zoogdieren – vleermuizen 1 - 5 km
Tabel 4: Waargenomen habitatrichtlijnsoorten binnen een afstand van 5 km van het plangebied. 
Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd 17-05-2017



buiten plangebied). Als vliegroute is het plangebied niet strategisch gelegen ten opzichte 

van belangrijke foerageergebieden zoals bossen of parken.

5.4.2.2 Resultaat gewone dwergvleermuis

Tijdens alle veldbezoeken in het kader van het vleermuisonderzoek (Tabel 1) werden 20 

waarnemingen van gewone dwergvleermuizen verricht (zie Afbeelding 10).
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Afbeelding 9: Waargenomen soorten vleermuizen in en rondom het plangebied. Kaartbron: PDOK



Toelichting: 

• In het plangebied is één paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aanwezig. 

Deze verblijfplaats bevindt zich waarschijnlijk in de luchtspouw aan de 

noordwestzijde van de bebouwing met de opening onder de dakstrip. 

• In het plangebied zijn geen andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen 

van gewone dwergvleermuis aangetroffen.

• Buiten het plangebied zijn 12 foeragerende en/of overvliegende gewone 

dwergvleermuizen waargenomen.

• In het plangebied zijn geen essentiële vliegroutes en is geen essentieel 

foerageergebied aanwezig. De overvliegende en foeragerende gewone 

dwergvleermuizen maken diffuus van het gebied gebruik zonder duidelijke 

structuren te volgen.
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Afbeelding 10. Waargenomen gewone dwergvleermuizen en bijbehorend gedrag. Kaartbron: PDOK



5.4.2.3 Overige vleermuisonderzoeksresultaten

Tijdens alle veldbezoeken in het kader van het vleermuisonderzoek werden 4 

waarnemingen van ruige dwergvleermuis en 1 waarneming van laatvlieger verricht. Alle 

waarnemingen bevinden zich buiten het plangebied. Er zijn dus in het plangebied geen 

voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen van deze vleermuissoorten aangetroffen. 

Het plangebied behoort dus niet tot het essentieel functioneel leefgebied van ruige 

dwergvleermuis en laatvlieger. 

5.4.2.4 Overige Habitatrichtlijn soorten

In het plangebied zelf zijn geen grote open wateren of rivieren aanwezig, dit sluit de 

aanwezigheid uit van de rivierrombout en de bever. Deze soorten komen niet voor in smalle 

zeer ondiepe polderslootjes. De bever laat hiernaast zeer duidelijke sporen van 

aanwezigheid achter, zoals omgeknaagde bomen, deze sporen zijn niet waargenomen 

tijdens het veldbezoek. De noordse woelmuis kom voor in brede drassige oeverzones, dit 

habitat is afwezig in het plangebied. Het plangebied ligt buiten het bekende 

verspreidingsgebied van overige habitatrichtlijnsoorten zoals de rugstreeppad en heikikker. 

De sloten in en rondom het plangebied zijn onderzocht op aanwezigheid van de platte 

schijfhoren. De veenweidesloten bieden potentieel geschikt habitat voor deze soort. 

Volgens de in Hfst 5.2 beschreven methodiek is het plangebied onderzocht op 

aanwezigheid van de platte schijfhoren, deze is niet aangetroffen. Enkele zoetwaterslakjes 

zijn zekerheidshalve meegenomen ter determinatie, dit betrof in alle gevallen die gelijkende 

-maar niet-beschermde – draaikolkschijfhoren.

5.4.3 Effectbeoordeling en toetsing 

In deze effectbeoordeling worden uitsluitend de habitatrichtlijnsoorten behandeld waarvoor 

het plangebied potentie biedt of die daadwerkelijk aanwezig zijn. Tijdens het onderzoek is 

één paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aangetroffen. Doordat de bebouwing 

gesloopt zal worden leidt dit tot een overtreding van verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 

(zie Tabel 1) van de Wnb. De voorgenomen ontwikkeling is hiermee ontheffingsplichtig en er

dienen maatregelen te worden getroffen (zie ook paragraaf 5.4.4). 

Aanwezigheid van de platte schijfhoren is door middel van intensief aanvullend onderzoek 

onderzocht: deze soort is afwezig in het plangebied.

5.4.4 Maatregelen gewone dwergvleermuis

De bebouwing binnen de begrenzing van het plangebied zal worden gesloopt Hierdoor zal 

één paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis verdwijnen. Mitigerende maatregelen

zijn noodzakelijk om de functionaliteit van het gebied te blijven behouden.
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Mitigerende maatregelen paarverblijfplaats: 

• Binnen een afstand van 200 meter dienen er vier vervangende tijdelijke 

verblijfplaatsen aan/in gebouwen geplaatst te worden door middel van 

vleermuiskasten. Deze dienen voor 15 februari opgehangen te zijn in verband met 

de gewenningsperiode (van 6 maanden) welke de vleermuizen nodig hebben om 

deze vleermuiskasten te ontdekken. De vleermuiskasten moeten op een minimale 

hoogte van drie meter opgehangen  worden onder de dakrand.  Daarnaast dienen 

de vleermuiskasten een vrije aanvliegroute te hebben en mag er geen licht op de 

kasten vallen. 

• Tenminste 5 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de bebouwing waar 

de verblijfplaatsen zijn aangetroffen ongeschikt gemaakt voor vleermuizen. Dit dient 

te gebeuren buiten de kritische periode (de kritische periode loopt van 15 juli t/m 15 

oktober14). Dit kan gedaan worden door het ontoegankelijk maken van de kieren 

tussen gevel en het kozijn. 

• In de nieuwe situatie dienen vier permanente verblijfplaatsen te worden gerealiseerd.

Dit kan het door het plaatsen van inbouwkasten in de gevels ter hoogte van de 

dakrand of door het realiseren van openingen. Hierdoor kunnen vleermuizen in de 

nieuwe situatie hier nieuwe verblijfplaatsen vinden.

• De mitigerende maatregelen dienen in samenspraak met de opdrachtgever verder 

uitgewerkt te worden en concreet te worden beschreven in een ecologisch 

werkprotocol. Dit ecologisch werkprotocol dient ten alle tijden onder de betrokken 

bekend te zijn en op het werk aanwezig te zijn.

14 Kennisdocument Gewone dwergvleermuis, versie 1.0, BIJ12 juli 2017
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5.5 Nationaal beschermde soorten 

5.5.1 Bronnenonderzoek NDFF

5.5.2 Verkennend veldonderzoek

5.5.2.1 Vaatplanten

Het groen in en rondom het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit enkel uit zeer algemene 

soorten welke wijzen op voedselrijke omstandigheden, zoals brandnetel, fluitekruid, 

smeerwortel, akkerdistel, ridderzuring, kleefkruid, en paardenbloem. Dit sluit de 
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Soort Soortgroep Afstand

Bruine kikker Amfibieën 0 - 1 km ja

Gewone pad Amfibieën 0 - 1 km ja

Kleine watersalamander Amfibieën 0 - 1 km ja

Meerkikker Amfibieën 0 - 1 km ja

Alpenwatersalamander Amfibieën 1 - 5 km nee

Bastaardkikker Amfibieën 1 - 5 km ja

Kartuizer anjer Vaatplanten 0 - 1 km nee

Schubvaren Vaatplanten 1 - 5 km nee

Grote modderkruiper Vissen 1 - 5 km nee

Bosmuis Zoogdieren 0 - 1 km ja

Bunzing Zoogdieren 0 - 1 km ja

Dwergmuis Zoogdieren 0 - 1 km ja

Egel Zoogdieren 0 - 1 km ja

Haas Zoogdieren 0 - 1 km ja

Huisspitsmuis Zoogdieren 0 - 1 km ja

Konijn Zoogdieren 0 - 1 km ja

Ree Zoogdieren 0 - 1 km ja

Veldmuis Zoogdieren 0 - 1 km ja

Wezel Zoogdieren 0 - 1 km ja

Dwergspitsmuis Zoogdieren 1 - 5 km ja

Gewone bosspitsmuis Zoogdieren 1 - 5 km ja

Gewone zeehond Zoogdieren 1 - 5 km nee

Hermelijn Zoogdieren 1 - 5 km ja

Rosse woelmuis Zoogdieren 1 - 5 km ja

Steenmarter Zoogdieren 1 - 5 km nee

Vos Zoogdieren 1 - 5 km ja

Woelrat Zoogdieren 1 - 5 km ja

Provinciale 
vrijstelling

Tabel 5: Waargenomen Nationaal beschermde soorten (Andere soorten § 3.3 Wnb) 
binnen een afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, 
geraadpleegd 17-05-2017



aanwezigheid van veel beschermde soorten van zeer specifieke habitats uit (voedselarme 

bodems, oude stenen muren etc.). 

5.5.2.2 Zoogdieren

Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten zoogdieren waarvoor 

in Zuid-Holland een provinciale vrijstelling geldt. Dit betreffen o.a. de egel, wezel en 

verschillende soorten muizen. De gewone zeehond in de NDFF database heeft hoogst 

waarschijnlijk betrekking op een incidentele waarneming in de maas. Het 

verspreidingsgebied van de steenmarter bevindt zich met name in het oosten van 

Nederland. Deze soort komt echter steeds vaker voor in het westen van het land, zij het 

incidenteel. In het plangebied zijn echter geen structuren aanwezig die kunnen dienen als 

verblijfplaats zoals grote boerenschuren met rommelzolders, als foerageergebied is 

alternatief ruimschoots aanwezig.

5.5.2.3 Vissen, amfibieën, reptielen, insecten

Het plangebied is geschikt voor Nationaal beschermde soorten amfibieën waarvoor in Zuid-

Holland een provinciale vrijstelling geldt. Dit betreffen o.a. de bruine kikker en gewone pad. 

Het plangebied ligt buiten het bekende verspreidingsgebied van de alpenwatersalamander.

De grote modderkruiper kan zich handhaven in brede poldersloten tot zeer ondiep 

zuurstofarm water met een dikke sliblaag. De sloten rondom het plangebied zijn zodoende 

potentieel geschikt voor deze soort. Door middel van bemonstering met het RAVON 

schepnet en met behulp van E-dna techniek (zie Hfst 5.2) is aanwezigheid van deze soort 

onderzocht: de grote modderkruiper is afwezig in/om het plangebied.

Aanwezigheid van overige beschermde vissen, amfibieën, reptielen en insecten valt op 

basis van verspreidingsgebied en habitatvoorkeur uit te sluiten in het plangebied.

5.5.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Aanvullend onderzoek heeft aangetoond dat de grote modderkruiper afwezig is in de water 

in/om het plangebied.

Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de 

provincie Zuid-Holland een vrijstelling geldt (gewone pad, egel, muizen etc.). Aanvullend 

onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit 

houdt in dat indien mogelijk schadelijke effecten op soorten zoveel mogelijk dienen te 

worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige locaties 

buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden, of daar 

direct aan voorafgaand. Indien watergangen worden verlegd of gedempt dienen de 

aanwezige vissen (en andere aquatische fauna) in het kader van de Zorgplicht te worden 

weggevangen en verplaatst te worden naar geschikt habitat in de nabije omgeving.
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Beschermde gebieden 

6.1.1 Wet natuurbescherming

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt 

voorhand uit te sluiten dat de activiteiten de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-

gebieden zullen aantasten. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen van 

een ontheffing of vergunning is niet nodig.

6.1.2 Verordening ruimte 

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt 

voorhand uit te sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben op het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN) of belangrijke weidevogel gebieden. Aanvullend onderzoek is niet 

noodzakelijk. Het aanvragen van een vergunning is niet nodig.

6.2 Beschermde soorten 

6.2.1 Soorten Vogelrichtlijn

Hoewel het verkennend veldbezoek is uitgevoerd op een gunstig moment om (nesten van) 

huismussen waar te nemen, zijn er geen waarnemingen van deze soort – ondanks de 

potentie als functioneel leefgebied – verricht. Ook tijdens daaropvolgende aanvullend 

veldonderzoek april en mei 2018 zijn geen huismuswaarnemingen verricht. Aanwezigheid 

van essentieel functioneel leefgebied voor de huismus wordt zodoende uitgesloten in het 

plangebied. 

Er dient rekening gehouden te worden met het vogelbroedseizoen (grofweg maart t/m 

september); in gebruik zijnde nesten mogen nooit worden verstoord. Hiernaast strekt het tot 

de aanbeveling om een nieuwe torenvalkenkast te plaatsen in de omgeving van het 

plangebied, dit ter compensatie van de huidige (in gebruik zijnde) torenvalkenkast in de 

bomensingel ten westen van de boomgaard. Ecoresult B.V. kan u adviseren over geschikte 

locaties voor deze alternatieve nestlocatie.
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6.2.2 Soorten Habitatrichtlijn

6.2.2.1 Vleermuizen

De bebouwing in het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats en vaste 

rust- en verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen (gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger, ruige dwergvleermuis). Tijdens aanvullend veldonderzoek is één 

paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aangetroffen. Hierdoor kunnen door de sloop

de verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. De 

ontwikkeling is hiermee onderhevig aan een ontheffingsplicht voor de Wet 

natuurbescherming en het treffen van maatregelen (zie paragraaf 5.4.4.).

6.2.2.2 Overige habitatrichtlijnsoorten

Aanvullend onderzoek toonde de afwezigheid van de platte schijfhoren aan in de sloten in 

en om het plangebied. Verder aanvullend onderzoek ten aanzien van overige 

habitatrichtlijnsoorten is niet nodig.

6.2.3 Nationaal beschermde soorten

Het plangebied is potentieel geschikt voor de grote modderkruiper. Aanvullend 

veldonderzoek toonde echter de afwezigheid van deze soort aan. Ten aanzien van de grote 

modderkruiper is een ontheffing van de Wnb niet nodig.

Het plangebied is wel voor Nationaal beschermde soorten fauna (gewone pad, egel, 

diverse soorten muizen) waarvoor in de provincie Zuid-Holland een vrijstellingsbesluit van 

kracht is. Voor deze soorten geldt voor deze soorten de algemene zorgplicht. Dit houdt in 

dat indien mogelijk schadelijk effect op deze algemene  zoveel mogelijk dient te worden 

voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige locaties buiten het 

werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden. Indien watergangen 

worden verlegd of gedempt dienen de aanwezige vissen (en andere aquatische fauna) in 

het kader van de Zorgplicht te worden weggevangen en verplaatst te worden naar geschikt 

habitat in de nabije omgeving.

6.3 Aanbevelingen

Naast het plaatsen van een nieuwe torenvalk nestkast buiten het plangebied, zijn er ook in 

het kansen voor het verhogen van de natuurwaarde. Aanbevolen wordt om met het ontwerp 

van de woonwijk rekening te houden met huismus, gierzwaluw en vleermuizen door 

“natuurinclusief” te bouwen. Te denken valt bijvoorbeeld aan speciale inbouwstenen of 

vogelvides. Ecoresult B.V. kan u hierover adviseren en u kunt dit opnemen in de nieuwe 

situatie. 
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Bijlage 1 Foto-impressie plangebied
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Geasfalteerd terrein ten westen van loods

Detail van loods: ongeschikt voor vogels of 
vleermuizen



36

Sloot aan westzijde plangebied

Detail bedrijfspand: open stootvoegen geschikt voor 
vleermuizen

Detail woonhuis: afgedichte dakrand ontoegankelijk 
voor vogels of vleermuizen



37

Torenvalk in bomenhaag

Braakballen torenvalk onder nestkast

Parkeerplaats kampeervoertuigen, zuidzijde 
plangebied



Bijlage 2 Bemonsteringslocaties grote modderkruiper
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Bemonsteringslocaties Grote modderkruiper. Op de bovenstaande afbeelding 
weergegeven locaties zijn watermonsters genomen. Deze deelmonsters zijn 
samengevoegd tot één mengmonster wat geanalyseerd is d.m.v. E-dna techniek op 
aanwezigheid van de grote modderkruiper.



 

Rijksstraatweg Rijsoord, 
gemeente Ridderkerk 

rapport 4814 



 



 
 

    

Rijksstraatweg Rijsoord, gemeente Ridderkerk 

Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek 

J. Huizer 
 



2 
 

 

Colofon 
 
 
ADC Rapport 4814 
 
Rijksstraatweg Rijsoord, gemeente Ridderkerk 
Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek  
 
In opdracht van: The Missing Link 
 
© ADC ArcheoProjecten, Amersfoort, 8 februari 2019 
Foto’s en tekeningen: ADC ArcheoProjecten, tenzij anders vermeld  
 
Status onderzoek: definitief 
 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt 
worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. 
ADC ArcheoProjecten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend 
uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek. 
 
 
 
Autorisatie: 
J. Huizer 
 
 
ISSN 1875-1067 
 
 
ADC ArcheoProjecten 
Postbus 1513 
3800 BM Amersfoort 
033-299 81 81 
info@archeologie.nl 
 
 
 
 



3 
 

 

Inhoudsopgave 
 
 
Samenvatting 5 
1 Inleiding en administratieve gegevens 7 
2 Achtergrond van het onderzoek 9 
3 Inventariserend Veldonderzoek 11 

3.1 Plan van Aanpak 11 
3.2 Resultaten verkennend/karterend booronderzoek 12 
3.3 Conclusies 13 

4 Aanbeveling 14 
Literatuur 15 
Lijst van afbeeldingen en tabellen 15 
Bijlage 1 Boorgegevens 20 
 
  



4 
 

 

  



5 
 

 

Samenvatting 

In opdracht van The Missing Link heeft ADC ArcheoProjecten in november/december 2018 een 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Rijksstraatweg te Rijsoord.  
 
De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een aantal woningen op het terrein. 
 
In augustus 2018 is in het plangebied reeds een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Tijdens dit 
onderzoek werd vastgesteld dat de bodemopbouw in het plangebied grotendeels overeenkomt met 
het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek. De diepere ondergrond bestaat grotendeels uit 
bosveen, waarvan de top in veel gevallen veraard is. De top van het bodemprofiel bestaat uit 
kleiige afzettingen. 
Aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen zijn tijdens het onderzoek niet aangetroffen. Wel 
kom worden vastgesteld dat zowel de top van het veen als het niveau onmiddellijk onder de 
bouwvoor dusdanig geconserveerd zijn dat eventuele archeologische vindplaatsen in het 
plangebied goed geconserveerd zullen zijn. 
 
Naar aanleiding van deze conclusies is door Archeologie Rotterdam in overleg met de gemeente 
Ridderkerk / BAR-organisatie een Programma van Eisen (PvE) opgesteld ten behoeve van een 
karterend booronderzoek dat zich dient te concentreren op een opvallend dikke kleilaag op het 
veen in het uiterste noordwesten van het plangebied, waar zich de contouren bevinden van een 
opvallend (cultuur) landschappelijk element, dat nog zichtbaar is op 19e-eeuwse kaarten (onder 
meer de kadastrale minuut van 1811-1832, Beeldbank RCE).1 Het gaat om een merkwaardig 
langgerekt perceel dat tevens de scheiding vormt tussen twee verschillende verkavelingssystemen. 
Het perceel ligt zowel in noordelijke als in zuidelijke richting in het verlengde van een waterloop 
(wetering?) die mogelijk een natuurlijke oorsprong heeft. Of er sprake is van een antropogeen 
element (wetering en/of dijk of kade), een natuurlijk element (‘crevasse-afzettingen’, een natuurlijke 
geul), of beide (een wetering op de plek van een oude geul), kan door middel van een west-oost 
raai over het element worden onderzocht. 
 
Op basis van het uitgevoerde karterende booronderzoek is gebleken dat de aangetroffen (indirecte) 
archeologische indicatoren inderdaad verband houden met perceelsgrenzen, maar van een dijk, 
kade of waterloop zijn in de boringen geen aanwijzingen gebleken. Wel betreft het indirecte 
archeologische indicatoren die in combinatie met topografisch kaartmateriaal wijzen op de 
aanwezigheid van een perceelsscheiding, verschillen in grondgebruik en mogelijk een al dan niet 
gedeeltelijk verhard veepad uit de periode vanaf de inpoldering in de eerste helft van de 14e eeuw 
tot uiterlijk 1957. 
 
Gezien de relatief ondiepe ligging van het betreffende archeologisch relevante niveau zal dit ter 
plaatse van de bouwwerkzaamheden worden aangetast. Aangezien het archeologisch relevante 
niveau naar verwachting de voormalige perceelsgrens volgt, zal dit echter op meer plekken in het 
plangebied aanwezig zijn en buiten de geplande bebouwing gespaard blijven.  
 
Gelet op het bovenstaande, alsmede het feit dat nader onderzoek naar dit archeologische niveau 
naar verwachting slechts in beperkte mate zal leiden tot kenniswinst, adviseert ADC 
ArcheoProjecten om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is echter 
nooit volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten 
voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de 
plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 
5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet. 
 
Wij wijzen erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De 
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies. 
 
  
 
1 Schoonhoven 2018. 
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. 

Periode Afkorting Tijd in jaren 

Nieuwe tijd: NT 1500 - heden  
Middeleeuwen:                                     XME 450 – 1500 na Chr.  
Late Middeleeuwen LME  1050 - 1500 na Chr. 
Vroege Middeleeuwen  VME  450 - 1050 na Chr. 
Romeinse tijd:                                      ROM 12 voor Chr. – 450 na Chr.  
Laat-Romeinse tijd ROML  270 - 450 na Chr. 
Midden-Romeinse tijd  ROMM  70 - 270 na Chr. 
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  12 voor Chr. - 70 na Chr. 
IJzertijd:                                                IJZ 800 – 12 voor Chr.  
Late IJzertijd  IJZL  250 - 12 voor Chr. 
Midden-IJzertijd  IJZM  500 - 250 voor Chr. 
Vroege IJzertijd IJZV  800 - 500 voor Chr. 
Bronstijd:                                             BRONS 2000 - 800 voor Chr.  
Late Bronstijd BRONSL  1100 - 800 voor Chr. 
Midden-Bronstijd BRONSM  1800 - 1100 voor Chr. 
Vroege Bronstijd BRONSV  2000 - 1800 voor Chr. 
Neolithicum (Jonge Steentijd):            NEO 5300 – 2000 voor Chr.  
Laat-Neolithicum NEOL  2850 - 2000 voor Chr. 
Midden-Neolithicum  NEOM  4200 - 2850 voor Chr. 
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5300 - 4200 voor Chr. 
Mesolithicum (Midden-Steentijd):     MESO 8800 – 4900 voor Chr.  
Laat-Mesolithicum  MESOL  6450 - 4900 voor Chr. 
Midden-Mesolithicum  MESOM  7100 - 6450 voor Chr. 
Vroeg-Mesolithicum  MESOV  8800 - 7100 voor Chr. 
Paleolithicum (Oude Steentijd):         PALEO tot 8800 voor Chr.  
Laat-Paleolithicum  PALEOL  35.000 - 8800 voor Chr. 
Midden-Paleolithicum  PALEOM  300.000 – 35.000 voor Chr. 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV  tot 300.000 voor Chr. 

Bron: Archeologisch Basis Register 1992 
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1 Inleiding en administratieve gegevens 

In opdracht van The Missing Link heeft ADC ArcheoProjecten in november/december 2018 een 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Rijksstraatweg te 
Rijsoord (afb. 1 en 2).  
 
De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een aantal woningen op het terrein. 
 
Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden en is de Monumentenwet 1988 komen te 
vervallen. De bepalingen van een deel van de Monumentenwet zijn opgenomen in de Erfgoedwet. 
Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de 
toekomstige Omgevingswet. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn 
deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 
toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. Voor het plangebied is geen 
bestemmingsplan van kracht.2 De archeologische (verwachtings)waarden zijn geborgd in de 
Archeologische Waardenkaart Ridderkerk.3 Volgens de hierin opgenomen bepalingen ligt het 
plangebied in een zone met een redelijk hoge archeologische verwachtingen is archeologisch 
onderzoek verplicht bij voorgenomen verstoringen groter dan 200 m2 en dieper dan 0,50 m –Mv, 
inclusief heien. 
 
Omdat de archeologische vrijstellingsgrenzen worden overschreden dient de initiatiefnemer in het 
kader van de omgevingsvergunning een rapport te overleggen waarin naar oordeel van de 
bevoegde overheid de archeologische waarde van het plangebied voldoende is vastgesteld. In het 
kader van dit proces heeft het in dit rapport beschreven onderzoek plaatsgevonden. 
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is er in augustus 2018 reeds een verkennend 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd.4 De resultaten van het verkennend inventariserend 
veldonderzoek geven aanleiding tot de uitvoering van een karterend inventariserend 
veldonderzoek. 
In Nederland dient het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied te gebeuren 
op grond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1).5 Behalve op de KNA is 
de uitvoering van het onderzoek tevens gebaseerd op een Programma van Eisen, opgesteld door 
Archeologie Rotterdam.6 
 
  

 
2 Schoonhoven 2017. 
3 BOOR 2013. 
4 Raczynski-Henk en Van den Berg 2018. 
5 SIKB 2016. 
6 Schoonhoven 2018. 
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De volgende administratieve gegevens zijn van toepassing: 
 
opdrachtgever: The Missing Link 

N. Witte / N. van den Berg 
2e Daalsedijk 6 
3553 EJ Utrecht 
06-14325141 
info@the-missinglink.nl 

fasen AMZ-cyclus: karterend booronderzoek 
aanleiding: bouw woningen 
locatie: Rijksstraatweg 
plaats: Rijsoord 
gemeente: Ridderkerk 
provincie: Zuid-Holland 
kadastrale gegevens: gemeente Ridderkerk sectie E nummer  405, 425, 431, 

502, 503, 504, 513, 514, 562, 563 en 581 
kaartblad: 38C zuid (1:25.000) 
oppervlakte plangebied: 65.000 m2 
coördinaten:  100.700 / 428.862 

100.989 / 428.858 
100.926 / 428.651 
100.731 / 428.659 

bevoegde overheid met contactgegevens: Gemeente Ridderkerk 
Koningsplein 1 
2981 EA Ridderkerk 
Postbus 271 
2980 AG Ridderkerk 

deskundige namens de bevoegde overheid met 
contactgegevens: 

Mw. A.V. Schoonhoven 
Gemeente Rotterdam 
Stadsbeheer 
Afdeling Ondergrond-BOOR 
Team Beheer en Beleid 
Ceintuurbaan 213b 
Postbus 6633  
3002 AP Rotterdam 
Telefoon 010 - 489 85 15 
Mobiel 06-19 30 08 43  
Website www.rotterdam.nl 

goedkeuring rapport door bevoegde overheid: verondersteld, geadviseerde wijzigingen zijn doorgevoerd  
Archis-zaaknummer: 4624277100  
ADC-projectcode: 4201131 
autorisatie: J. Huizer 
periode van uitvoering: November/december 2018 
beheer en plaats documentatie: ADC ArcheoProjecten bv, Amersfoort 
beheer en plaats digitale documentatie (e-depot): https://doi.org/10.17026/dans-xva-tnb5 
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2 Achtergrond van het onderzoek 

Voor het gehele plangebied is de volgende gespecificeerde verwachting opgesteld:7  
Er geldt een hoge verwachting voor de aanwezigheid van rivierduinsedimenten in de ondergrond. 
De diepte van deze sedimenten is echter moeilijk in te schatten. De diepte zal meer dan 2 m -Mv 
bedragen (vergelijk Moree 2006),8 maar hoe diep exact is onbekend. Bij het onderzoek dat in 2007 
werd uitgevoerd werden binnen een diepte van 10 m -Mv geen rivierduinsedimenten aangetroffen.9 
Voor het gehele plangebied geldt dat er een middelgrote kans is op de aanwezigheid van sporen uit 
de Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A en B in het bodemtraject top veen (Formatie van 
Nieuwkoop) - maaiveld. 
Afgaand op de resultaten van onderzoeken in de gemeente Ridderkerk bevindt de top van het veen 
(Formatie van Nieuwkoop) zich veelal binnen 2 meter beneden het maaiveld. Dit betekent dat de 
bovenste 2 meter hoogstwaarschijnlijk het meest kansrijke bodemtraject is. In het bureauonderzoek 
dat werd uitgevoerd met betrekking tot o.a. het Waalbos werd een redelijke tot grote 
archeologische verwachting gegeven voor bovengenoemde periodes in de Afzettingen van Tiel, en 
wel hoog in het bodemprofiel: 0-120 cm -Mv.10 Het gaat om nederzettingsterreinen en om sporen 
van inrichting en agrarisch gebruik van het gebied. 
Voor de Romeinse tijd geldt dat ook constructies als dammen met duikers in het gebied aanwezig 
kunnen zijn. Uit de Romeinse tijd kunnen tevens grafvelden worden verwacht. De 
nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A kenmerken zich door het 
voorkomen van een veelal donker gekleurde, humeuze, vondstrijke ‘vuile’ laag. In het niveau 
kunnen aardewerk, verbrand en onverbrand bot, natuursteen, glas, metaal, bewerkt hout, as, 
houtskool, fosfaat en mest en dergelijke voorkomen. In en onder zo’n vondstlaag kunnen zich 
resten van constructiehout bevinden. 
Het vondstmateriaal van nederzettingsterreinen uit de Late Middeleeuwen B is grotendeels 
vergelijkbaar met dat van de er aan voorafgaande perioden, maar komt in grotere dichtheden voor. 
Aan het vondstenlijstje kunnen bouwmaterialen als baksteen worden toegevoegd.11 
 
ADC ArcheoProjecten heeft in augustus 2018 een verkennend inventariserend veldonderzoek door 
middel van grondboringen uitgevoerd.12 Een door het BOOR opgesteld PvE-boren vormde het 
uitgangspunt van dit onderzoek.13 Bij het onderzoek werden geen archeologische indicatoren 
aangetroffen, echter de verwachte sequentie van bodemlagen in het gebied werd wel intact 
aangetroffen. Eventuele vindplaatsen in zowel de top van het veen, als het niveau direct onder de 
bouwvoor zullen goed zijn geconserveerd. Ze kunnen, aldus het ADC, met de gekozen 
boordichtheid zijn gemist; de gekozen boordichtheid van 20 meter tussen boringen past bij een 
verkennend onderzoek, maar is te ruim om gericht vindplaatsen op te sporen. 
 
ADC ArcheoProjecten adviseerde naar aanleiding van de resultaten om in het gehele plangebied 
een inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van een karterend booronderzoek. 
Het systematisch onderzoeken van het plangebied op het voorkomen van één of meer typen 
archeologische vindplaatsen zou volgens het ADC doel van dit onderzoek moeten zijn. Hierbij 
dienen de boringen tot minimaal een halve meter in de top van het Hollandveen te worden gezet, 
met een Edelmanboor met een diameter van tenminste 7 cm, of door een mechanische 
boortechniek toe te passen. Omdat delen van het plangebied nog waren bebouwd of verhard 
tijdens de verkenning, geeft ADC de aanbeveling om te wachten met het onderzoek tot na de sloop 
en verwijdering van oppervlakteverharding. Een deel van het plangebied moet worden gemeden in 
verband met de aanwezigheid van een gasleiding in de ondergrond.14 
 
 
7 Schoonhoven 2017. 
8 conform Moree 2006. 
9 Dorst 2007. 
10 Moree 2006. 
11 Schoonhoven 2017. 
12 Raczynski-Henk en Van den Berg 2018. 
13 Schoonhoven 2017. 
14 Raczynski-Henk en Van den Berg 2018. 
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Archeologie Rotterdam onderschrijft de aanbeveling van ADC ArcheoProjecten om een 
vervolgonderzoek uit te (laten) voeren en heeft dit door middel van een rapportbeoordelingsbrief 
aan de bevoegde overheid, de gemeente Ridderkerk / BAR-organisatie laten weten (brief met 
kenmerk AS18/14084-18/0021560). De gemeente Ridderkerk / BAR-organisatie heeft het advies 
voor vervolgonderzoek overgenomen en opdracht gegeven tot het vastleggen van de 
onderzoeksvragen en -eisen in een Programma van Eisen (PvE). 
 
Volgens dit PvE dient het vervolgonderzoek zich te concentreren op een opvallend dikke kleilaag 
op het veen in het uiterste noordwesten van het plangebied, waar zich de contouren bevinden van 
een opvallend (cultuur) landschappelijk element, dat nog zichtbaar is op 19e-eeuwse kaarten 
(onder meer de kadastrale minuut van 1811-1832, Beeldbank RCE).15 Het gaat om een 
merkwaardig langgerekt perceel dat tevens de scheiding vormt tussen twee verschillende 
verkavelingssystemen. Het perceel ligt zowel in noordelijke als in zuidelijke richting in het verlengde 
van een waterloop (wetering?) die mogelijk een natuurlijke oorsprong heeft. Of er sprake is van een 
antropogeen element (wetering en/of dijk of kade), een natuurlijk element (‘crevasse-afzettingen’, 
een natuurlijke geul), of beide (een wetering op de plek van een oude geul), kan door middel van 
een west-oost raai over het element worden onderzocht. 
Om een gedetailleerde doorsnede van de bodem in het gehele gebied te verkrijgen en mogelijk 
aanwezige archeologische waarden op te sporen, wordt deze raai naar het oosten toe voortgezet 
naar de Rijksstraatweg. 
  

 
15 Schoonhoven 2018. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 

3.1 Plan van Aanpak 
 
3.1.1 Inleiding 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar nodig aanvullen van de op 
basis van het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting.Ten behoeve van het 
onderzoek is door BOOR namens de gemeente Ridderkerk een Programma van Eisen opgesteld.16 
Het onderhavige onderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen in dit PvE. Het inventariserend 
veldonderzoek bestaat uit een karterend booronderzoek.  
Doel van het karterende onderzoek is om verdere archeologische waarden te traceren en in kaart 
te brengen en, indien mogelijk, een eerste indruk te geven van de datering, aard en kwaliteit van 
deze waarden. 
Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de KNA versie 4.1 en de Richtlijnen voor het 
uitvoeren van archeologisch bureauonderzoek en niet-gravend inventariserend veldonderzoek in de 
gemeente Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Nissewaard, 
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam en Westvoorne, versie 2.7 (oktober 2017).17 
 
In het PvE zijn geen specifieke onderzoeksvragen opgenomen. Ten behoeve van het onderhavige 
onderzoeken zijn de ‘standaard’ onderzoeksvragen voor booronderzoeken gehanteerd: 
 

• Zijn er indicatoren aangetroffen die verband houden met het verwachte type 
archeologische vindplaatsen? 

Zo ja: 
- Op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP zijn deze archeologische 

indicatoren aangetroffen? 
- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren? 
- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? 

• Alhoewel niet het doel van dit type kartering, zijn er bij toeval indicatoren aangetroffen die 
verband houden met andere typen vindplaatsen? 

Zo ja: 
- Op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP zijn deze archeologische 

indicatoren aangetroffen? 
- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren? 
- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? 

• In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 
worden bijgesteld? 

• In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door 
toekomstige planontwikkeling? 

• Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 

 
3.1.2 Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden 
Voor het beantwoorden van de in par. 3.1.1 genoemde onderzoeksvragen is de volgende 
onderzoeksmethode wordt de volgend onderzoeksmethode voorschreven:18 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het zetten van 12 karterende boringen in een west-oost 
georiënteerd raai in het noordwesten van het plangebied. De afstand tussen de boorpunten is 10 m 
en ter plaatse van het westelijke deel van het geselecteerde terrein 5 m. Het resulterend 
boorpatroon is weergegeven op afb. 2. 
 
 

 
16 Schoonhoven 2018. 
17 BOOR 2017. 
18 Schoonhoven 2018. 
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De volgende aspecten zijn van belang bij het boren. 
- De locatie van de boorpunten op de boorpuntenkaart is indicatief. Er kan eventueel met 

boorpunten worden geschoven als de situatie in het veld hiertoe aanleiding geeft 
(bebouwing, verharding). 

- De boringen worden gezet tot minimaal een halve meter in de top van het Hollandveen 
- Laagpakket. 
- Mocht na visuele inspectie met behulp van gutsmes in het veld nog twijfel bestaan of 

archeologische indicatoren in een bepaald bodemtraject al dan niet aanwezig zijn, dan wordt 
het betreffende stuk boorkern bemonsterd en gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 
4 mm. 

- De x- en y-coördinaten van de boorpunten dienen te worden bepaald. Dit kan handmatig 
(met bijvoorbeeld een meetlint) geschieden, waarbij de meetfout maximaal 1 meter 
bedraagt. 

- De z-coördinaten van het boorpunt dient te worden bepaald. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van een meettoestel (waterpas, total station, GPS en dergelijke), waarbij de 
meetfout maximaal 3 cm bedraagt. Bij het vaststellen van de z-coördinaat mag geen gebruik 
worden gemaakt van het AHN. 

- Voor het boren dient gebruik gemaakt te worden van een gutsboor met een binnendiameter 
van minimaal 2,5 cm. Voor de bovenste, geroerde, bodemtrajecten kan eventueel worden 
gebruik gemaakt van een edelmanboor. 

- De boorkernen dienen volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 
(ASB) of een direct daarvan afgeleide methode te worden beschreven. Hierbij wordt extra 
benadrukt dat: 

 De begrenzing van de lagen tot op de cm nauwkeurig dient te worden 
vastgesteld. De boorkern mag dus niet in trajecten van bijvoorbeeld 10 
cm worden beschreven. 

 De aard van de grenzen dient te worden vastgesteld. Bijvoorbeeld 
diffuus, geleidelijk, scherp/abrupt, erosief. 

 
3.2 Resultaten verkennend/karterend booronderzoek 
 
3.2.1 Inleiding 
De boringen zijn zoveel uitgevoerd volgens het in het PvE opgenomen boorplan. Conform de 
aanvraag van The Missing Link zijn alleen de 12 meest westelijke boringen uitgevoerd. 
Van deze boringen zijn X-, Y-, en Z-waarde ingemeten met een RTK-GPS met een nauwkeurigheid 
van 1-2 cm.  
 
3.2.2 Lithologische beschrijving 
De locatie van de boringen is weergegeven in afb. 2. Een dwarsprofiel door de boringen is 
afgebeeld in afb. 3, de boorgegevens worden gepresenteerd in bijlage 1. 
 
De bodemopbouw in het plangebied is tot ca. 5,50 m -NAP als volgt: 
Aan de basis van het profiel is een veenpakket aangetroffen, bestaande uit overwegend 
mineraalarm bosveen. Uitzonderingen zijn boringen 111 en 112, waar het veen zwak kleiig is en 
boring 101 (zwak kleiig en bovenin sterk kleiig veen).  
De top van dit veenpakket is niet veraard en gaat geleidelijk over in een pakket zwak tot matig 
humeuze matig siltige grijze klei met plantenresten. In boringen 105 en 106 werden in dit pakket 
enkele groene vlekken waargenomen, die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van fosfaat. De 
basis van dit pakket bevindt zich in boringen 101 en 102 met minimaal ca. 3,50 m –NAP relatief 
diep. De top van dit pakket echter is relatief vlak en bevindt zich op ca. 2,50 m –NAP.     
Op dit pakket bevindt zich een pakket matig siltige lichtbruingrijze klei met roestvlekken en/of 
mangaanconcreties. In de boringen 101 t/m 105 is dit pakket kalkloos; ten oosten daarvan echter, 
in de boringen 106 t/m 112, is het pakket kalkrijk. De basis van het pakket markeert grotendeels de 
overgang van gereduceerd milieu naar geoxideerd milieu. 
In de boringen 107 t/m 112 wordt dit pakket matig siltige klei bedekt door een ca. 0,5 m dik pakket 
sterk siltige klei. Deze klei is kalkrijk en bevat roestvlekken en/of mangaanconcreties.  
Tenslotte bevindt zich tot aan de oppervlakte een ca. 0,4 m dik pakket matig tot sterk siltige, zwak 
humeuze klei. In boring 104 bevat dit pakket fragmenten gele baksteen en puinresten.  
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3.2.3 Archeologische indicatoren 
Tijdens het veldonderzoek zijn, behoudens enkele baksteenfragmentjes in de recente bouwvoor, 
geen archeologische indicatoren aangetroffen. De groene vlekken die in boringen 105 en 106 
werden waargenomen, kunnen mogelijk wijzen op de aanwezigheid van fosfaat, wat op zijn beurt 
mogelijk een antropogene oorsprong kan hebben (in dit geval zou kunnen worden gedacht aan 
veehouderij). 
 
3.2.4 Interpretatie 
Het veen aan de basis van het profiel, grotendeels bestaande uit bosveen, wordt gerekend tot de 
Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket.19 Evenals tijdens het verkennende 
booronderzoek is geconcludeerd betreft het waarschijnlijk veen dat gevormd is in een omgeving 
waarin wilgenbroekbossen dominant waren. 
Uit het feit dat het veenpakket via een geleidelijke grens overgaat in klei, wordt geconcludeerd dat 
het gebied ter plaatse langzaam is verdronken en van wilgenbroekbos is veranderd in een 
komgebied. Binnen de komafzettingen is sprake van een opvallende overgang van kalkloze klei 
naar kalkrijke klei (Formatie van Echteld).20 Het feit dat de komklei ten westen van boring 106 
kalkloos is, kan mogelijk worden verklaard doordat dit pakket hier relatief dicht onder het maaiveld 
is gelegen. Meer oostelijk in het profiel bevindt zich op de komafzettingen namelijk een pakket 
oever- of oevernabije afzettingen van waarschijnlijk de Waal (Oude Waal), die eveneens kalkrijk 
zijn. De overgang van kalkloze naar kalkrijke komafzettingen komt echter ook min of meer overeen 
met de ligging van de perceelsgrenzen op 19e eeuwse en vroeg 20e eeuwse kaarten, waarbij de 
boringen ten westen van 106 in een smal perceel grasland waren gelegen (zie afb. 3). Mogelijk was 
hier sprake van mestdepositie door vee en is door plaatselijke verzuring van de bodem de 
oorspronkelijk in de klei aanwezige kalk opgelost. De groene, mogelijk aan fosfaat te relateren 
vlekken in boringen 105 en 106 passen in deze veronderstelling.  
Een dijklichaam is niet in de boringen als zodanig aangetroffen. Wel bevat de bouwvoor in boring 
104 fragmenten baksteen. Samen met de opvallend langwerpige vorm van het perceel en de 
vermoedelijke vroegere aanwezigheid van vee leidt dit tot de voorzichtige veronderstelling dat hier 
mogelijk sprake is geweest van een (verhard) pad waarover vee werd verplaatst van stal naar 
weiland of tussen verschillende weilanden. De datering hiervan is 1957 of ouder; op kaartmateriaal 
van na 1957 is de genoemde perceelsscheiding niet meer aanwezig.21 
 
3.3 Conclusies 
De in paragraaf 3.1.1 gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als 
volgt worden beantwoord: 
 

• Zijn er indicatoren aangetroffen die verband houden met het verwachte type 
archeologische vindplaatsen? 
Er zijn alleen indirecte archeologische indicatoren aangetroffen die in combinatie met 
topografisch kaartmateriaal wijzen op de aanwezigheid van een perceelsscheiding, 
verschillen in grondgebruik en mogelijk een al dan niet gedeeltelijk verhard veepad. 

 
Zo ja: 
- Op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP zijn deze archeologische 

indicatoren aangetroffen? 
Het betreffende niveau bevindt zich onder in de bouwvoor, ca, 40 à 50 cm –mv / 
ca. 2 m –NAP. 
 

- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren? 
Het betreft de boringen 104 t/m 106. 
 
 

 
19 Westerhoff et al. 2003. Tot 2003 aangeduid als Hollandveen, als onderdeel van de Westland Formatie. 
20 Tot 2003 aangeduid als Afzettingen van Tiel, als onderdeel van de Betuwe Formatie. 
21 www.topotijdreis.nl. 
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- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? 
Het betreft indirecte archeologische indicatoren aangetroffen die in combinatie 
met topografisch kaartmateriaal wijzen op de aanwezigheid van een 
perceelsscheiding, verschillen in grondgebruik en mogelijk een al dan niet 
gedeeltelijk verhard veepad uit de periode vanaf de inpoldering in de eerste helft 
van de 14e eeuw tot uiterlijk 1957. 
 

• Alhoewel niet het doel van dit type kartering, zijn er bij toeval indicatoren aangetroffen die 
verband houden met andere typen vindplaatsen? 
Nee. 
 

• In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 
worden bijgesteld? 
Inderdaad houden de aangetroffen (indirecte) archeologische indicatoren verband met 
perceelsgrenzen, maar van een dijk, kade of waterloop zijn in de boringen geen 
aanwijzingen gebleken. 
 

• In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door 
toekomstige planontwikkeling? 
Gezien de relatief ondiepe ligging van het betreffende archeologisch relevante niveau zal 
dit ter plaatse van de bouwwerkzaamheden worden aangetast. Aangezien het 
archeologisch relevante niveau naar verwachting de voormalige perceelsgrens volgt, zal 
dit echter op meer plekken in het plangebied aanwezig zijn en buiten de geplande 
bebouwing gespaard blijven.  
 

• Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 
Gelet op het bovenstaande, alsmede het feit dat nader onderzoek naar dit archeologische 
niveau naar verwachting slechts in beperkte mate zal leiden tot kenniswinst, wordt 
aanbevolen geen nader archeologisch onderzoek uit te laten voeren. 

 
 

4 Aanbeveling 

ADC ArcheoProjecten adviseert om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen 
ontwikkeling. Het is echter nooit volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog 
archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het 
grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zo-
als aangegeven in artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet. 
 
Wij wijzen erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De 
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies. 
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Afb. 1. Locatie van het plangebied. 
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Afb. 2. Boorpuntenkaart. 
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Afb. 3. Boorpunten op een uitsnede van de topografische kaart uit 1889. 
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Afb. 4. Profiel door de boringen. 
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nummer 

x coördinaat (m) 

y coördinaat (m) 

maaiveldhoogte 
(cm) NAP 

bovengrens (cm 
onder mv) 
ondergrens (cm 
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grondsoort 

bijmenging 
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NOTA VAN INSPRAAK EN OVERLEG
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN  LOCATIE ‘DE OUDE BOOMGAERT’

26 September 2018
Gemeente  Ridderkerk
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Inleiding

Conform artikel 3.1.1. van het Bro dienen burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een
bestemmingsplan overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en
met de rijks- en provinciale diensten die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan
in het geding zijn.

Op 7 september 2018 is het concept ontwerpbestemmingsplan verstuurd naar de overlegpartners. Op 7 september 2018 is via een “E-formulier aanbieden
ruimtelijk plan” het concept ontwerpbestemmingsplan aan de provincie Zuid-Holland voorgelegd.

De reacties zijn verwerkt in deze nota evenals eventuele wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan als gevolg daarvan.

Ontvangen reacties
Het onderstaande overzicht geeft een puntsgewijze samenvatting van reacties van overlegpartners op het  concept ontwerpbestemmingsplan “Locatie De
Oude Boomgaert”. In de meest rechter kolom staat de beantwoording van de gemeente op de overlegreactie.
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Datum
van
ontvangst

Overlegpartner Reactie overlegpartner Wijziging bestemmingsplan naar
aanleiding van reactie overlegpartner

7-9-2018* Provincie Zuid-
Holland

Geen.

17-9-2018 Veiligheidsregio
Rotterdam
Rijnmond

Advies:
1.  Ontwikkelingen binnen de 1 % letaliteitcontour van de hogedruk
aardgastransportleiding (15 meter vanuit het hart van de leiding A-555)
zodanig te construeren dat deze beschermd zijn tegen branddoorslag en
brandoverslag (WBDBO) als gevolg van een fakkelbrand.
2. Ontwikkelingen binnen de 1 % letaliteitcontour van de hogedruk
aardgastransportleiding (15 meter vanuit het hart van de leiding A-555)
zodanig te construeren dat aanwezigen bij een dreigende fakkelbrand goede
ontvluchtingsmogelijkheden hebben.
3. Draag zorg voor een goede voorlichting en instructie van de aanwezige
personen zodat men weet hoe te handelen tijdens een calamiteit door middel
van de campagne “Goed voorbereid zijn heb je zelf in de hand’’.

Naar aanleiding van het advies is door
middel van het realiseren van een
(nood)brug voor het zuidelijk eiland
voorzien in een ontvluchtingsmogelijkheid
van de aardgastransportleiding af.

Het bestemmingsplan maakt reeds
(beperkt) kwetsbare objecten niet
mogelijk binnen de 1% letaliteitscontour,
daarnaast is bouwen binnen de 5 meter
zone van de leiding niet toegestaan.

26-9-2018 Waterschap
Hollandse Delta

Advies:
1. Zoals in paragraaf 4.6 van de “Toelichting  bestemmingsplan locatie ‘De
Oude Boomgaert’” is beschreven zal er een toename aan verhard
oppervlakte plaatsvinden en een gedeeltelijke demping van een watergang.
Deze werkzaamheden moeten worden gecompenseerd door middel van het
graven van nieuw oppervlaktewater. Voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden zal een vergunning moeten worden aangevraagd waarbij
een waterbalans gevoegd dient te worden.

Geen.
Het advies is ter kennisgeving
aangenomen. Het plan houdt voldoende
rekening met watercompensatie. De
informatie is gedeeld met de ontwikkelaar.

3-10-2018 N.V.
Nederlandse
Gasunie

In het plangebied is de gastransportleiding A-555 van de Gasunie gelegen. In
het bestemmingsplan staan de nieuwe bestemmingen ‘Water’ en ‘Verkeer’
over deze leiding geprojecteerd. Deze bestemmingen verdragen zich slecht
met de aanwezigheid van de aardgastransportleiding. Tijdens de bespreking
op 4 december 2017 zijn diverse aandachtspunten ter sprake gekomen die
zouden moeten leiden tot aanpassing van het plan. Deze aanpassingen
dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Gasunie. Verzocht
wordt om in nader overleg te gaan met de tracébeheerder over de mogelijke
consequenties van het plan en eventueel te treffen maatregelen. Zonder
overeenstemming met de tracébeheerder kan Gasunie niet instemmen met
de voorgenomen ontwikkeling binnen de belemmeringsstrook.

Naar aanleiding van het advies is de
bestemmingen ‘verkeer – verblijf’ ter
plaatse van de gastransportleiding
gewijzigd in de enkelbestemming ‘groen’ .
Binnen deze bestemming zijn tevens
voet- en fietspaden toegestaan. Voor de
ontsluiting van de woonbestemming op
het zuidelijk eiland is de functieaanduiding
‘ontsluiting’ opgenomen.

Daar waar ‘water’ boven de
gastransportleiding wordt gerealiseerd
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wordt voldaan aan de minimale
gronddekking.

- Omgevingsdienst
Zuid-Holland-
Zuid

Geen.

* Datum aanbod plan via “E-formulier aanbieding ruimtelijke plan”, het plan is op 10-9-2018 apart verstuurd naar overlegpartner.
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NOTA ZIENSWIJZEN 
 

(ONTWERP) BESTEMMINGSPLAN LOCATIE ‘DE OUDE BOOMGAERT’  
(ONTWERP) BEELDKWALITEITSPLAN ‘DE OUDE BOOMGAERT’ 
(ONTWERP) BESLUIT ‘HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER’ 
 
 
28 maart 2019 
Gemeente  Ridderkerk 
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1. INLEIDING 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk heeft op 11 december 2018 
ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan locatie ‘De Oude Boomgaert’.  
Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit ‘Hogere waarden Wet 
Geluidhinder’ lagen ter inzage, vanaf 21 december 2018 tot en met 31 januari 2019.  
 
Er is binnen de periode 1 zienswijze schriftelijk ingediend1. Deze nota bevat een puntsgewijze 
samenvatting van de zienswijze, een puntsgewijze beantwoording van de zienswijze en een overzicht 
van wijzigingen die zijn aangebracht naar aanleiding van de zienswijzen.  
 
2. ZIENSWIJZE(N) EN BEANTWOORDING 
 
In onderstaande overzicht staan alle zienswijzen die binnen de inzagetermijn zijn ontvangen.  
 

Nummer 
Zienswijze 

Datum 
stempel 
gemeente 

Naam in nota Naam/namen Adres 

1 30-1-2019 Reclamant XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Rijsoord 

 
Hieronder volgt een samenvatting van de zienswijze en de beantwoording daarop. 
 
Zienswijze 1 
 
1. De wijze van inspraak bood weinig tijd en aandacht voor mogelijke bezwaren tegen het plan. 

a) Reclamant stelt voorop dat het verdwijnen van het huidig gebruik van het plangebied (met 
uitzondering van de boomgaard) wordt toegejuicht. Reclamant stelt dat een beperkte 
uitbreiding van de bebouwde, met ruimte voor wonen, groen en water,  als een positieve 
ontwikkeling kan worden gezien en passend is in diverse beleidsstukken. 

b) Reclamant stelt dat weliswaar twee informatiebijeenkomsten zijn gehouden over de beoogde 
ontwikkeling, maar dat tijdens deze bijeenkomsten weinig tijd en aandacht was voor mogelijke 
bezwaren tegen het plan. Voornaamste reden hiervoor is volgens reclamant dat het overgrote 
deel van de bezoekers bestond uit geïnteresseerden voor een woning in het plangebied.  

c) Ten tweede is er geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, waardoor reclamant 
niet eerder het gemeentebestuur op de hoogte kon stellen van vragen en bezwaren.  

 
  
                                                   
1 Binnen de inzagetermijn is ook een reactie ontvangen van de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 
(VRR). Deze reactie wordt beschouwd als mededeling. De VRR geeft aan zich te kunnen vinden in de 
manier waarop haar vooroverlegreactie (op het voorontwerpbestemmingsplan) is verwerkt in het 
ontwerpbestemmingsplan.  
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Beantwoording 
a) De gemeente onderschrijft de stelling van reclamant dat een beperkte uitbreiding van Rijsoord 

met woning, groen en water als positieve ontwikkeling wordt gezien. Wat de gemeente betreft 
voldoet het plan aan dit beeld. 
De bestaande boomgaard ligt midden in het plangebied en wordt logischerwijs meegenomen bij 
de herontwikkeling van het gehele plangebied.  

b) Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd in restaurant Wevershoeve. Omwonenden zijn 
hiervoor per brief uitgenodigd.  
Tijdens de bijeenkomsten is de mogelijkheid geweest om vragen te stellen over de ontwikkeling. 
Bij zowel de organisatie van de bijeenkomst als in de communicatie daarover is altijd duidelijk 
geweest dat het informatieavonden betrof ten behoeve van (direct) omwonenden en 
belanghebbenden.  
Doordat uitnodigingen ook in de krant hebben gestaan zagen potentiële kopers gelegenheid om 
via deze bijeenkomsten informatie te verkrijgen over het principeverzoek, het bestemmingsplan 
en de planning. 
Bij de 2e bijeenkomst op 14 januari 2019 zijn maatregelen genomen om omwonenden de 
gelegenheid te geven om te reageren op hun plan. Zo moesten bezoekers van de avond zich 
aanmelden, is er een vol=vol melding gegeven en is tijdens de informatieavond een nieuwsbrief 
verstuurd, zodat ook geïnteresseerde kopers en belanghebbenden die niet aanwezig konden zijn 
gelijktijdig zijn geïnformeerd.  
Overigens leert de ervaring dat potentiële kopers (voor zover zij niet ook omwonenden zijn) 
evengoed in staat zijn met een kritische blik naar plannen te kijken.  
Tot slot heeft reclamant buiten de bijeenkomsten tweemaal ambtelijk overleg gevoerd over het 
project. Te weten op 7 december 2017 en 9 januari 2019.  De tweede afspraak was binnen de 
termijn waarop het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag. Voor de volledigheid wordt hierbij 
opgemerkt dat de tweede afspraak niet gezien werd gezien als een mondelinge zienswijze maar 
als een mogelijkheid om informatie uit te wisselen. Reclamant heeft later schriftelijk een 
zienswijze ingediend. 

c) Er is geen voorontwerpbestemmingsplan publiekelijk ter inzage gelegd. Dit is wettelijk ook niet 
verplicht.  
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2. Grotere aantallen woningen dan toegestaan volgens het vigerend bestemmingsplan. 
a) Reclamant maakt bezwaar tegen de toename van het aantal woningen dat het 

ontwerpbestemmingsplan mogelijk maakt ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan. 
b) Reclamant maakt bezwaar tegen de dichtheid van het aantal woningen en geeft daarbij aan dat 

het geheel niet past bij het karakter van de bebouwing langs de Rijksstraatweg.  
 
Beantwoording 

a) Reclamant merkt op dat het bouwplan uit meer woningen bestaat dan het vigerend 
bestemmingsplan (via een wijzigingsbevoegdheid) toe staat. Ook wordt opgemerkt dat de 
woningen ongelijk verdeeld zijn over het plangebied. 
 
De gemeente heeft met de ontwikkelaar overleg gevoerd over het bouwplan. Het aantal 
woningen in het bouwplan is hoger dan het aantal dat is opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan. Afwijking van het maximum aantal 
van 30 woningen is te verantwoorden. Het bestemmingsplan Waalbos, waarin de 
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, is vastgesteld op 26 juni 2008. Dit plan is inmiddels meer 
dan 10 jaar oud. De inzichten van de gemeente zijn op dit punt veranderd ten opzichte van het 
moment van het vaststellen van het bestemmingsplan Waalbos. 
 
Hiervoor zijn onder andere de volgende overwegingen gebruikt: 
 
Wijkprogramma Rijsoord 
Voor Rijsoord is een wijkprogramma vastgesteld door de gemeenteraad op 26 januari 2017. In 
een wijkprogramma (WP) staat een korte beschrijving van de wijk. Het gaat daarbij om de 
sociale omgeving, de manier waarop mensen met elkaar omgaan en de fysieke ruimte. Het 
programma kan gaan over alles wat in de wijk belangrijk is. In het programma staat een 
integrale visie op de gewenste ontwikkeling van een wijk op sociaal, economisch, ruimtelijk en 
verkeerskundig gebied. Door de ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen in het WP samen te 
brengen, wordt een geïntegreerde aanpak gestimuleerd. 
 
In het wijkprogramma Rijsoord staat onder andere bij paragraaf 3.2 Wonen en Woonomgeving 
het volgende: 
 

De meeste inwoners van Rijsoord zijn tevreden over hun huidige woonsituatie. Toch wil 
15% verhuizen. De meeste mensen willen daarbij graag in Rijsoord blijven wonen. 
Volgens de bewoners zijn niet altijd voor elke groep voldoende passende woningen 
beschikbaar. Voor starters zijn er weinig goedkope eengezinswoningen, voor senioren 
weinig toegankelijke woningen. Vooral deze laatste groep maakt zich zorgen over hun 
toekomstige woonsituatie. 
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In een evenwichtige wijk komen jongeren, senioren én gezinnen voor. Zij zijn allemaal 
nodig om verenigingen te laten draaien en voorzieningen in stand te houden. In Rijsoord 
is het totale aantal inwoners te klein voor een gezonde voorzieningenstructuur. Het 
verenigingsleven floreert, maar heeft de instroom van gezinnen nodig om ook in de 
toekomst goed te blijven. Er zijn dus ook voldoende aantrekkelijke eengezinswoningen in 
verschillende prijsklassen nodig. 

 
Vasthouden aan het maximum van 30 woningen zoals opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid 
zou resulteren in een plan met enkel vrijstaande woningen in een hele lage dichtheid. Deze 
woningen worden onbetaalbaar voor de meeste inwoners van Rijsoord.  
 
Om toch te komen tot een evenwichtige wijkopbouw in Rijsoord, is het aantal van 30 losgelaten. 
Hierdoor is een plan ontstaan dat een meer gedifferentieerd karakter heeft aan woningen, in 
verschillende prijsklassen en types. Het plangebied is ook voldoende groot voor 66 nieuwe 
woningen. 
 
Woningbouwstrategie 
Het plan voldoet ook aan de uitgangspunten die zijn opgenomen in de Woningbouwstrategie, 
Hierin is opgenomen dat er behoefte is aan woningen in een luw woonmilieu. Dit zijn grotere, 
middeldure woningtypen in relatief lage dichtheden en grondgebonden. Het heeft de voorkeur 
om dit woonmilieu te realiseren op uitleglocaties.  
 
Voor de Woningbouwstrategie was ook een Woontest gehouden. De uitkomsten daarvan staan 
op bladzijde 76 tot en met 79. De benoemde doelgroepen en woonmilieus leiden tot twee 
bouw- en ontwikkelopgave om de doorstroming over de gehele woningvoorraad te verbeteren. 
De eerste is inzetten op levensloopgeschikte woningen voor de oude doelgroep. De tweede, 
relevant voor dit project, is inzetten op duurdere woningtypen om de uitstroom van de wat 
koopkrachtiger huishoudens te keren en deze groep zelfs wellicht weer enigszins aan te trekken. 
Deze duurdere woningtypen, waaronder patiowoningen, bungalows en twee-onder-een-
kappers kunnen het best worden gebouwd in de meer luwe woonmilieus. 
 
Het plan voldoet aan de uitgangspunten van het Wijkprogramma en de Woningbouwstrategie. 
Uit het Wijkprogramma kwam de wens naar voren om ook betaalbare eengezinswoningen op te 
nemen in het plan. Dit is gedaan in de vorm van 14 rijwoningen. De overige woningtypen 
voldoen aan het gestelde in de Woningbouwstrategie.  
 
Dat het maximum aantal van 30 is losgelaten komt dus onder andere door de wens om Rijsoord 
aantrekkelijk te houden voor gezinnen. Hierdoor is een plan ontstaan dat een meer 
gedifferentieerd karakter heeft aan woningen, in verschillende prijsklassen en types. Omdat het 
plan niet voldoet aan het maximum aantal woningen in de wijzigingsbevoegdheid is een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. 



 

  
  

  Koningsplein 1 
  Postbus 271 

  2980 AG Ridderkerk 

  

 

 

  
b) De woningdichtheid in het plan is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Het plan 

heeft een lage dichtheid van circa 13,7 woningen per hectare. Deze dichtheid past goed bij de 
opzet van een landelijk ingerichte wijk. De woningdichtheid is bijvoorbeeld lager in vergelijking 
met de gemiddelde Vinex wijk (circa 28 woningen per hectare)2. In de woningbouwstrategie 
wordt onder een ‘luwe woonomgeving’ verstaan 15 à 20 woningen per hectare.  

 
De woningen passen qua type in het luwe woonmilieu en het dorpse karakter van Rijsoord. Het 
bouwplan zorgt inderdaad voor een hogere woningdichtheid ten opzichte van de rest van de 
Rijksstraatweg. De uitvoering in de vorm van twee-onder-een-kapwoningen is echter goed 
stedenbouwkundig inpasbaar en zorgt qua vorm voor een goede aansluiting bij de bestaande 
vrijstaande woningen. Zie ook de beantwoording onder 3. 
 
De woningen zijn niet gelijk verdeeld over de locatie. Dit heeft te maken met de 
stedenbouwkundige opzet van het plan, waarbij de dichtheid afneemt richting het Waalbos. De 
aanwezigheid van de gasleiding heeft ook gezorgd dat de dichtheid van de woningen 
geconcentreerd is aan de Rijksstraatweg. 
 

3. De woningtypologie, die langs de Rijksstraatweg wordt voorgesteld. 
a) Reclamant ziet graag dat de 12 twee-onder-een-kapwoningen worden vervangen voor 5 

vrijstaande woningen. Volgens reclamant sluit dit beter aan bij bestaande bebouwing langs de 
Rijksstraatweg en de ruimtelijke structuur van Rijsoord. Bovendien voorkomt dit volgens 
reclamant dat de nieuwe bebouwing zich voordoet als één gesloten rij bebouwing. Reclamant 
kan zich vinden in de stedenbouwkundige opzet zoals die staat beschreven in het 
Beeldkwaliteitsplan, maar maakt bezwaar tegen de manier waarop deze in het bouwplan is 
uitgewerkt. 

 
Beantwoording 

a) De gekozen type woning langs de Rijksstraatweg is niet in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. Door de uitvoering in de vorm van twee-onder-een kapwoningen wordt grotendeels 
juist voorkomen dat een beeld ontstaat van aaneengesloten woningen. 
 
In het beeldkwaliteitsplan staan uitgangspunten opgenomen voor de twee-onder-een-kappers 
aan de Rijksstraatweg (pagina 16). De woningen presenteren zich aan de straat, de gevels aan de 
Rijksstraatweg zijn niet ‘plat’ en het oog blijft geboeid door de zorgvuldige compositie en 
detaillering van de gebouwen. Iedere tweekapper is vormgegeven als een gebouw, dus niet als 
twee geschakelde individuele woningen. De drie woningen aan het begin van een rij krijgen 
extra aandacht voor de zijgevel. 
 

                                                   
2 VROM (2007). Evaluatie verstedelijking VINEX 1995 tot 2005: eindrapport. Den Haag: VROM  
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Bij het ontwerp van het bouwplan is dus rekening gehouden met de bestaande structuur en 
korrel van de Rijksstraatweg. De woningen worden zodanig vormgegeven dat deze erin passen. 
Dat de korrel kleiner is dan op andere plekken aan de Rijksstraatweg is geen beletsel. De 
Rijksstraatweg kenmerkt zich juist door een verscheidenheid aan woningen en dichtheden. 

 
4. Het ontbreken van een sloot in het geplande profiel van de strook openbaar gebied langs de 

westzijde van de Rijksstraatweg. 
a) Reclamant maakt op stedenbouwkundige gronden bezwaar tegen de onderbreking van de sloot 

en verzoekt de gemeente het plan op dit punt aan te passen. 
 
Beantwoording 

a) De bestaande sloot loopt nu ook niet geheel door. Voor het kantoor van De Jong Tours is geen 
sloot aanwezig. De sloot eindigt bij het perceel waar de boomgaard aan ligt. 
 
Het is wenselijk om een voetpad aan te leggen vanuit de wijk naar het dorp Rijsoord. Hierdoor 
wordt de wijk onderdeel van het dorp Rijsoord door deze te voet bereikbaar te maken. Het 
voetpad wordt doorgetrokken langs het aanwezige fietspad. Ter hoogte van Rijksstraatweg 4 
wordt het voetpad via een oversteekplaats aangesloten op het bestaande voetpad. Passanten 
kunnen zo ook naar de bushalte lopen. Een goed netwerk van voetpaden door Rijsoord draagt 
bij aan het bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving.  
 
Alternatief voor het voetpad zou zijn geweest om deze te laten lopen via de ontsluitingsweg 
voor de Rijksstraatweg 19 – 27. Dit leidt echter tot een toename van verkeer via die weg. Er is 
dan ook gekozen voor een voetpad via de voorzijde van het plangebied. De functie van de sloot 
wordt opgevangen door een wadi. 
 
Het voetpad paste echter niet tussen de bestaande sloot en het bestaande fietspad. Er is 
namelijk maar circa 60 cm ruimte tussen voetpad en sloot. Dit is te smal voor een voetpad waar 
mensen elkaar kunnen passeren. Dit was technisch niet realiseerbaar. Om een voetpad van 
minimaal 1.20 meter te kunnen realiseren hadden ingrijpende maatregelen genomen moeten 
worden (zoals hele steile damwanden) die niet passen bij de omgeving en onveilig zijn 
(bijvoorbeeld bij een val). Verleggen van de sloot richting de woningen is ongewenst. Hierdoor 
ontstaan er te ondiepe voortuinen. Dit past niet bij het gewenste groene beeld.  
Bovendien is het sterk de vraag of de sloot op die manier nog bijdraagt aan de landschappelijke 
kwaliteit. De sloot is door de steile damwanden niet meer als zodanig waarneembaar vanaf de 
Rijksstraatweg.  
 
De bestaande sloot heeft de functie om het regenwater van de weg af te voeren. Deze functie 
wordt nu vervuld door op de plek van de sloot een wadi aan te leggen. Hierdoor blijft het 
regenwater goed afgevoerd worden vanaf de weg, en is er ook ruimte voor een voetpad.  
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Aan de andere zijde van de Rijksstraatweg blijft nog steeds de sloot aanwezig.  
 
Voor de woningen aan de Rijksstraatweg wordt per twee woningen een dam aangelegd. Er zal 
dan ook geen beeld ontstaan van twaalf individuele dammetjes. Omdat de twee-onder-een-
kappers als een hoofdgebouw uitgevoerd worden, ontstaat er een beeld van vrijstaande 
woningen. Dit sluit aan bij de wens van reclamant. 

 
5. Beeldkwaliteitsplan (BKP). 

a) Reclamant geeft een eigen interpretatie van een boerenerf.  
b) Reclamant merkt op dat om aansluiting te vinden met de uitgangspunten in het BKP de grove 

korrel langs de Rijksstraatweg moet worden doorgetrokken.  
c) Reclamant merkt op dat de opzet en onderhoud van siertuinen door particuliere eigenaren in de 

praktijk niet te handhaven is. De eenvormige uitstraling volgens het BKP is daardoor op termijn 
niet te waarborgen. 

d) Reclamant is van mening dat het gedeeltelijk dempen van de sloot langs de Rijksstraatweg niet 
past in de opzet en sfeer van het polderlandschap. 

 
Beantwoording 

a) Reclamant geeft een eigen interpretatie aan het boerenerf. Er zijn geen punten aangevoerd 
waarop het voorliggende plan bezwaarlijk is.  
Een boerenerf is volgens reclamant groot met veel groen rondom de woning. In het 
beeldkwaliteitsplan staat wat binnen dit project verstaan wordt onder een inrichting 
geïnspireerd op een boerenerf.  
 

Het traditionele boerenerf vormt de inspiratie voor zowel de stedenbouw als voor de 
inrichting van de openbare ruimte. Het traditionele boerenerf kent een veelheid aan 
bouwvormen (woning, schuur, stal, silo, ...), en aan groenvoorzieningen (moestuin, 
boomgaard, siertuin, grote boom op het erf,...). Plan De Oude Boomgaert refereert aan 
deze diversiteit en brengt deze in een informele samenhang. Het plan is eigentijds, maakt 
gebruik van hedendaagse vormgeving en materialen, maar is duidelijk geïnspireerd op 
een rijke traditie. 

  
De opzet van het bouwplan is geïnspireerd op een boerenerf, maar is geen slaafse kopie 
daarvan. De stelling van reclamant dat een boerenerf groot met veel groen rond de woning 
moet zijn wordt niet gedeeld. 

b) Reclamant merkt op dat om aansluiting te vinden met de uitgangspunten in het BKP de grove 
korrel langs de Rijksstraatweg moet worden doorgetrokken.   
Zoals onder de beantwoording van punt 3 is gesteld, wordt de korrel van de Rijksstraatweg 
doorgetrokken. Wij zijn van mening dat dit ook kan met 2-onder-1-kappers als die onder 
voorwaarden worden gebouwd.  
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c) Reclamant merkt op dat de opzet en onderhoud van siertuinen door particuliere eigenaren in de 
praktijk niet te handhaven is. De eenvormige uitstraling volgens het BKP is daardoor op termijn 
niet te waarborgen. 
 
Het Beeldkwaliteitsplan stelt echter niet dat er visueel een grote kavel wordt gecreëerd. 
Specifiek voor de zone “Het lint” (pp. 16) wordt het volgende gesteld voor de tuinen: 
 

Het Lint is het gezicht van het plangebied naar de Rijksstraatweg. 
Traditioneel worden aan de representatieve kant van het boerenerf fraaie, goed 
onderhouden siertuinen aangelegd. Ook bij de woningen aan Het Lint is de verwachting 
dat de voortuinen fraai worden ingericht, kopers kunnen hier hulp bij krijgen van de 
ontwikkelaar. 
Om de uitstraling van een planmatig karakter te voorkomen en om ieder maximaal 
invulling te kunnen laten geven aan de eigen tuinwensen, worden bij voorkeur geen 
erfscheidingen  aangelegd. Indien deze er toch komen, dan blijven ze laag en groen, in de 
vorm van een haag. Auto’s worden geparkeerd op eigen terrein aan de achterzijde, de 
ontsluiting vindt plaats via het achtererf. 

 
Uitgangspunt is dus niet een eenvormige uitstraling aan de voorzijde. Kopers zullen namelijk hun 
eigen wensen en ideeën hebben bij hun voortuin, en kunnen zelf expressie geven aan hun tuin. 
Dat is prima en passend bij de huidige tijd waarin mensen zelf uiting geven aan hun expressie en 
tuinwensen. 
 
Aan hoge erfafscheidingen aan de voorzijde van de woningen werkt de gemeente niet mee. 
Hiervoor zijn ook regels opgenomen in het bestemmingsplan.  

d) Wat betreft het gedeeltelijk dempen van de sloot langs de Rijksstraatweg kan verwezen worden 
naar de beantwoording bij punt 4a. Onder punt 11b staat waarom een polderweg niet aan beide 
zijden een sloot of bomen hoeft te hebben.  

 
6. Het ontbreken van een verbindende watergang langs de noordrand van het plangebied. 

a) Reclamant maakt bezwaar tegen het ontbreken van de schakel in het watergangenstelsel van 
het plan. Reclamant stelt dat het doortreken van de watergang leidt waterhuishoudkundige, 
ecologische en stedenbouwkundige verbetering van het plan.  

 
Beantwoording 

a) De watergang houdt op ter hoogte van de nieuwe verbindingsweg tussen het plangebied en de 
bestaande verbindingsweg naar het buurtje Rijksstraatweg 19-27. Het plangebied wordt net als 
in de huidige situatie afgescheiden van het bestaande buurtje door middel van een groenrand.  
Doortrekken van de watergang aan de noordzijde van het perceel is niet mogelijk. Er lopen 
teveel kabels en leidingen door deze grond. Er is dan ook gekozen om deze sloot niet door te 
trekken.  
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In verband met het aanwezige verschil in peilniveau kan de sloot niet vanaf de Rijkstraatweg niet 
doorgetrokken worden naar het peilgebied van de watergang richting het Waalbos. Het 
‘doortrekken’ van de sloot zorgt ervoor dat doodlopende stukken sloot ontstaan. Dit is niet 
wenselijk voor een goede waterhuishouding. Het Waterschap wil namelijk dat er doorstroming 
is in deze sloten. 
 
Het doortrekken van de watergang is niet noodzakelijk om aan de benodigde waterberging 
binnen het plangebied te voldoen.  

 
7. De voorziene uitweg aan de noordzijde van het plangebied. 

a) Reclamant maakt bezwaar tegen de in het plan opgenomen verbinding(en) tussen het 
stratenstelsel van het plangebied en de toegangsweg naar de woningen Rijksstraatweg 19-27 
voor alle soorten verkeer, inclusief voetgangers. De voornaamste reden hiervoor is de te 
verwachten overlast in de vorm van sluipverkeer en het mogelijk ontstaan van een hangplek 
voor jongeren in het bestaande aangrenzende buurtje. Reclamant verzoekt de gemeente een 
‘harde erfafscheiding’ te waarborgen. 

 
Beantwoording 

a) Het maken van een harde erfafscheiding is niet mogelijk. De verbindingsweg tussen het buurtje 
Rijksstraatweg 17-29 en het plangebied is bedoeld als extra vluchtroute in geval van een 
calamiteit en voor (brom)fietsers en voetgangers. Het is de bedoeling om autoverkeer tegen te 
gaan door het plaatsen van een paal in het wegdek. Sluipverkeer door auto’s is daarmee 
uitgesloten. Door de functie van de weg is het niet mogelijk en wenselijk om een harde 
afscheiding tussen het buurtje Rijksstraatweg 17-29 en het plangebied te waarborgen. 
 
De verbindingsweg is niet strijdig met de Wet geluidhinder. Bovendien is het niet aannemelijk 
dat de geluidsoverlast van (brom)fietsers onevenredig toeneemt doordat zij de route via de 
verbindingsweg/Rijksstraatweg gaan gebruiken in plaatse van de route via de 
hoofdingang/Rijksstraatweg.  
 
De weg door het buurtje Rijksstraatweg 19-27 is ook in de huidige situatie al openbaar 
toegankelijk. Dat het buurtje door de verbindingsweg gebruikt wordt als hangplaats voor 
jongeren ligt niet direct voor de hand.  

 
 
8. Groene en ecologische functie van de bestaande boomgaard wordt niet gecompenseerd. 

a) Reclamant stelt dat de ecologische gevolgen van het plan onvoldoende in kaart zijn gebracht. Er 
zou een volledige beschrijving moeten zijn van de ecologische functie van de boomgaard en de 
waarde daarvan als groene verbinding tussen de natuurgebieden ten oosten en ten westen van 
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het plangebied. Reclamant stelt dat de keuze voor het geheel verwijderen van de boomgaard op 
zijn minst moet zijn voorzien van een degelijke onderbouwing.  

 
Beantwoording: 

a) In Hoofdstuk 4.8 van de toelichting van het bestemmingsplan staat het aspect ecologie 
beschreven. Er is een natuurtoets uitgevoerd door Ecoresult. Hierbij is aandacht besteed aan de 
gevolgen van het plan voor bestaande natuurgebieden (Natura 2000 gebieden en 
Natuurnetwerk Nederland) en flora en fauna. Dit rapport is als bijlage opgenomen bij het 
bestemmingsplan. Met het rapport van Ecoresults zijn de ecologische gevolgen van het plan 
voldoende in kaart gebracht. 
Uit de natuurtoets bleek niet dat de boomgaard een beschermede ecologische functie heeft. De 
boombaard is ook geen ecologische verbindingszone.  
 
Ten aanzien van eventuele beschermde soorten is de conclusie dat met inachtneming van 
maatregelen, de (nog te verkrijgen) ontheffing en een ontwerp waarin rekening wordt 
gehouden met beschermde soorten, het aspect ecologie geen belemmering vormt voor de 
uitvoer van het plan.  Het bestemmingsplan voldoet daarmee aan de wettelijk geldende 
normen.  
 
Voor het kappen van de boomgaard is overigens geen vergunning vereist. Deze bomen staan 
namelijk niet op de zogenoemde ‘Groene Kaart’ van Ridderkerk. De ontwikkelaar heeft gekeken 
om de bomen van de boomgaard terug te laten komen in het plan. Helaas blijkt dat een groot 
deel van de bestaande bomen uit de boomgaard niet veel langer meer meegaan. 

 
9. De rioolaansluiting. 

a) Reclamant maakt bezwaar op de manier waarop het nieuwe riool wordt gekoppeld op het 
bestaande rioolstelsel, omdat bij het bestaande stelsel al problemen ontstaan bij zware 
regenbuien. Reclamant verzoekt de gemeente zorg te dragen voor een technische 
onderbouwing en deze als onderdeel van het planproces ter beschikking te stellen. 

 
Beantwoording 

a) De koppeling van het riool wordt niet geregeld via het bestemmingsplan. De ontwikkelaar heeft  
zich geconformeerd aan kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de gemeente Ridderkerk. 
Onderdeel daarvan is een rioolplan dat door de ontwikkelaar wordt opgesteld en gecontroleerd 
wordt door de gemeente.  
 
Bij het rioolplan zal gekeken worden hoe nieuwe rioolstelsel wordt gekoppeld aan de bestaande 
netwerk. Dit rioolplan moet nog uitgewerkt worden. Voorwaarde daarbij is dat er voldoende 
capaciteit is. De ontwikkelaar moet hiervoor een systeemberekening aanleveren. Hierin wordt 
het effect op de bestaande riolering getoetst. 
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Het nieuwe riool in het plangebied wordt een gescheiden stelsel. Regenwater wordt direct 
afgevoerd naar oppervlaktewater. Overlast door regenwater in het riool zal dan ook niet 
optreden door dit nieuwe plan. 

 
10. Overige opmerkingen ten aanzien van de toetsing van de toelichting van het bestemmingsplan 

a) Reclamant stelt dat de verkavelingsstructuur in het plan niet aansluit op de ‘bestaande 
verkavelingsstructuur’ zoals op pagina 8 van de toelichting staat vermeld.  

b) Reclamant stelt dat de ontwikkeling zich buiten het bestaand stedelijk gebied bevindt, niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied, zoals in het bestemmingsplan staat. 

 
Beantwoording 

a) De stelling van reclamant dat de verkavelingsstructuur in het plan niet aansluit op de ‘bestaande 
verkavelingsstructuur’ zoals op pagina 8 van de toelichting staat vermeld, is bij de 
beantwoording bij punt 2b beantwoord.  

b) Reclamant stelt dat de ontwikkeling zich buiten het bestaand stedelijk gebied bevind, en niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied, zoals in het bestemmingsplan staat.  
Het plangebied ligt deels binnen, en deels buiten het Bestaand Stads- en Dorpsgebied.  
De provincie heeft de locatie opgenomen op de 3-hectare kaart. Hierop staan 
woningbouwlocaties die groter zijn dan 3 hectare (in dit geval 4 hectare) en buiten het Bestaand 
Stads- en Dorpsgebied liggen. Voor de toetsing van de ontwikkeling buiten bestaand stedelijk 
gebied is de ladder doorlopen in het bestemmingsplan. 
Aangezien het de bedoeling is dat de nieuwe woningen binnen de bebouwde kom komen te 
liggen, heeft de gemeenteraad besloten om de komgrens aan te passen.  

  
11. Er wordt niet voldaan aan de aanvullende maatregelen van de ligging binnen het ‘Bestaand Stads en 

Dorpsgebied (BSD), zoals gesteld door de provincie Zuid-Holland.  
a) Reclamant stelt dat het verwijderen van ruim 2 ha groen inclusief economisch rendabele 

boomgaard van 14.000m2 op ecologische gronden niet te verdedigen is. 
b) Reclamant stelt dat langs een polderweg aan weerszijde een doorgaande sloot behoort te lopen. 

Een deel van de bestaande watergang wordt vervangen voor een greppel met voetpad, terwijl in 
Rijsoord in het aangrenzend gebied geen voetpad ligt.  

c) Reclamant stelt dat de korrelgrootte aan het lint wijkt af van de huidige verkaveling langs het 
lint en daarmee in strijd met de beoogde uitgangspunten.  

d) Reclamant stelt dat in de natuurtoets een vermelding ontbreekt van een fazantenkolonie 
bestaande uit tientallen fazantenkoppels.  

 
Beantwoording 

a) De boomgaard had een primair agrarische functie. Aan de boomgaard zelf is geen ecologische 
waarde toegekend (zie ook beantwoording punt 8).  
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De stelling dat de boomgaard economisch rendabel is, is weinig relevant. De boomgaard werd 
hobbymatig gebruikt. In het plan komt het groen op een andere manier terug in combinatie met 
meer ruimte voor water en natuurvriendelijke oevers. Beiden leveren een positieve bijdrage aan 
de ecologie. 
 
Overigens is er geen relatie tussen het voorliggende plan en de boomgaard aan de Noldijk ten 
zuiden van het bedrijventerrein Veren Ambacht.  
  

b) De stelling van reclamant dat een polderweg aan beide zijden een sloot dient te hebben wordt 
niet gedeeld. De provincie Zuid-Holland heeft voor de hele provincie gebiedsprofielen 
vastgesteld. Relevant voor dit gebied is het gebiedsprofiel IJsselmonde. De provincie geeft over 
polderwegen het volgende aan: 
 

Polderweg 
Het landelijk gebied van IJsselmonde wordt door een fijnmazig netwerk van wegen 
ontsloten. Dit zijn zowel dijk- en polderwegen als doorgaande (rand)wegen. De 
(historische) polderwegen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het landschap en 
hebben vaak een grote recreatieve betekenis.  
Polderwegen liggen op maaiveld en over het algemeen ontbreekt beplanting. Het zijn 
vaak lange rechte wegen midden door de polder met een kleinschalig karakter.  
 
Ambities 
•Polderwegen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het landschap met zo weinig 
mogelijk verkeerstechnische ingrepen. Eventuele wegomleggingen volgen de structuur 
van het landschap. 
•Het wegprofiel is functioneel en ingetogen, waarbij rekening gehouden wordt met het 
medegebruik door langzaam (recreatief) verkeer.  
•De polderwegen zijn in principe onbeplant, waardoor de openheid van de polder 
beleefbaar is. Daar waar het monofunctionele polderlandschap verandert door het 
toevoegen van nieuwe programma’s kan ervoor gekozen worden de polderwegen te 
beplanten. Zij worden dan drager en bindend element. Voorbeelden zijn de Langeweg en 
de Rijksstraatweg in de Zwijndrechtse Waard. 
(Bron: Gebiedsprofiel IJsselmonde, digitaal raadpleegbaar via 
http://gebiedsprofielen.zuid-holland.nl) 

 
In de beschrijving van de provincie wordt niet gesteld dat er aan beide zijden van een polderweg 
een poldersloot moet liggen. De structuur van de weg blijft gewaarborgd. Er is dan ook geen 
strijd met provinciaal beleid. 
 
Wat betreft de wens voor een watergang langs de Rijksstraatweg wordt verwezen naar de 
beantwoording bij punt 4a. 

http://gebiedsprofielen.zuid-holland.nl/
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c) De verantwoording van de korrelgrootte aan het lint staat bij de beantwoording bij punt 2a en 

2b. 
d) Het aspect ecologie is voldoende onderzocht, zie ook de beantwoording bij punt 8a. In 

tegenstelling tot wat in de zienswijze wordt gesteld, wordt in de uitgevoerde natuurtoets 
weldegelijk melding gemaakt van de aanwezigheid van fazanten in het plangebied. De fazant 
valt volgens de Wet natuurbescherming onder de categorie ‘algemene vogels’ en wordt 
daardoor alleen tijdens het broedseizoen beschermd. Bij de realisatie van het plan wordt hier 
rekening mee gehouden.  
 

12. Het bouwplan is op onderstaande punten in strijd met de uitgangspunten uit het “Werkboek 
woningbouw strategie Ridderkerk 2010-2020”, vastgesteld door de raad op 6 oktober 2011. 
a) Reclamant stelt dat het plan strijdig is met onderstaande punten uit de woningbouwstrategie 

van de gemeente Ridderkerk: 
i. Duurder bouwen voor een groep bewoners om verdere uitstroom naar gemeenten in de 

omgeving te beperken. 
ii. Daar waar langs de linten kansen ontstaan voor (her)ontwikkeling is het belangrijk om 

te bouwen volgens de reeds bestaande verkavelingsstructuur. 
iii. De karakteristieke groene omranding dient in stand te blijven. Er moeten dan ook 

(verder) geen grote bouwopgaven bij Rijsoord en Oostendam worden gelegd. 
iv. Mogelijke ontwikkeling na 2020: Locatie aan de Rijksstraatweg: "De bevoegdheid van 

het college bestaat uit het maken van een wijzigingsplan voor maximaal 30 luxe 
eengezinswoningen (woonmilieu: dorps/luw)". 

 
Beantwoording 

a) Reclamant maakt niet duidelijk op welke punten het bouwplan strijdig zou zijn met aangehaalde 
beleidsdocument. De geselecteerde punten uit het werkboek woningbouwstrategie Ridderkerk 
2010-2020 die reclamant aanhaalt, zijn niet in strijd met het voorliggende plan of zijn 
achterhaalt door andere bepalingen in dit beleidsdocument.  
Hierbij is het voornamelijk van belang dat in de woningbouwstrategie al rekening is gehouden 
met een uitbreiding van Rijsoord met woningen op deze locatie. Hieronder volgend een reactie 
op de punten die volgens reclamant strijdig zouden zijn met het plan. 
 

i. Type woning: Het huidige bouwplan bevat en gedifferentieerd programma. Het 
bouwplan beoogt, conform de woningbouwstrategie, woningen te realiseren in het 
duurdere segment.  

ii. Verkavelingsstructuur: Wat betreft het bouwen volgens de bestaande 
verkavelingsstructuur kan verwezen worden naar de beantwoording bij punt 2b. 

iii. Groene omranding: Het plangebied wordt groen ingepakt. Hierbij is nadrukkelijk 
aandacht besteed aan een zachte overgang tussen het dorp en het buitengebied.  
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iv. Wijzigingsbevoegdheid: Dit punt geeft juist aan dat ten tijde van de vaststelling van de 
woningbouwstrategie Ridderkerk (en het aangehaalde werkboek) de 
woningbouwlocatie al bekend was. Het door reclamant aangehaalde ‘uitgangspunt’ is 
geen opzichzelfstaand uitgangspunt maar een (gedeeltelijke) herhaling van het kader 
voor de wijzigingsbevoegdheid. Op het aantal woningen na blijft het huidig bouwplan 
binnen de (plan)kaders van de wijzigingsbevoegdheid. Het bouwplan zorgt nog steeds 
voor een “luw/dorps woonmilieu". Zie ook beantwoording bij punt 2a. 

 
13. Het huidige plan bevat strijdigheden met de omgevingsvisie Ridderkerk 2035, vastgesteld door de 

raad op 14 september 2017. 
a) Reclamant stelt dat de in de visie genoemde ‘typerende entree’ van Rijsoord met dit plan 

geweld wordt aangedaan. 
b) Reclamant stelt dat het plangebied in de visie als natuurgebied is ingekleurd. 

 
Beantwoording 

a) Pagina 40 tot en met 43 van de omgevingsvisie beschrijven de wens van de gemeente 
Ridderkerk voor een herkenbare inrichting van de entrees en dat deze entrees gekoppeld zijn 
aan de functie van de plaats. Het aandachtspunt is dat de entrees binnen de gemeente 
functioneel zijn ingericht en daardoor niet van elkaar te onderscheiden. Wat ontbreekt is een 
punt van herkenning, een oriëntatiepunt. De passage in de omgevingsvisie heeft vooral 
betrekking op de inrichting van de kruispunten zelf, niet op de inrichting van de omgeving. 
 
De kaart op pagina 42 van de omgevingsvisie beschrijft de locatie van entrees die “typerend” 
zouden moeten zijn. De dichtstbijzijnde entree bij het plangebied is de kruising van de 
Rijksstraatweg en de Achterambachtseweg. Het plangebied ligt te ver van de “typerende 
entree” op de kruising van de Rijksstraatweg en de Langeweg om van invloed te zijn.   
Het bouwplan beperkt niet de zichtlijn vanuit de entree. Vanaf hierboven genoemde kruising 
wordt in de huidige situatie het zicht geblokkeerd door het pand van De Jong Tours. De rij twee-
onder-een-kapwoningen die in het bouwplan langs de Rijksstraatweg komen te liggen zullen niet 
als zodanig in de zichtlijn vanaf de entree komen te liggen. Enkel de eerste twee-onder-een-
kapwoning zal eventueel zichtbaar kunnen zijn. De rest van de woonwijk zal vanaf de entree niet 
te zien zijn. Door de groene omranding is zelfs de twee-onder-een-kapwoning nauwelijks 
zichtbaar. 
De stelling van reclamant dat de entree van Rijsoord door de bouwmassa vanaf de zuidzijde 
geweld wordt aangedaan, wordt niet onderschreven. In de huidige situatie is het bedrijfsterrein 
van De Jong Tours en het parkeerterrein ten zuiden daarvan weliswaar groen ingepakt. Het 
architectonische zeer lelijk bedrijfspand en een deel van het terrein is vanaf de Rijksstraatweg 
wel zichtbaar. In de nieuwe situatie zal in plaats daarvan een luwe woonwijk te zien zijn. De 
woonwijk wordt groen ingepakt zodat een zachte overgang ontstaat tussen woongebied en 
buitengebied. Vanaf de aanrijroute vanuit het zuiden zal daardoor een mooie overgang van 
buitengebied naar het dorp Rijsoord te zien zijn.  
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Afbeelding 1: Straatbeeld huidige situatie vanaf de ‘typerende entree’ nabij het plangebied.  
(Het pand links is huidige locatie van De Jong Tours) 

 
 
 
Afbeelding 2: Straatbeeld huidige situatie vanaf de ‘typerende entree’ Rijksstraatweg-Langeweg 
(Zuidoosthoek van het plangebied is met een ‘X’ aangegeven en ligt op circa 600 meter afstand) 

  
b) Pagina 49 van de omgevingsvisie bevat een illustratieve kaart met de visie voor het groenblauwe 

netwerk in de gemeente. Op deze kaart staat de ontwikkeling van het Waalbos aangegeven. Dit 
is een gebied van circa 185 hectare dat wordt aangelegd als groot ‘beleefbaar natuurpark’. De 
grenzen van het Waalbos die op deze kaart zijn opgenomen zijn indicatief.  
 
Het plangebied voor de 66 nieuwbouwwoningen is benoemd in de omgevingsvisie als zijnde 
lopend project op pagina 64 (op de kaart met nummer 17 aangeduid). Het nieuwbouwplan 
vormt dan ook geen strijdigheid op met de omgevingsvisie.  
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14. Geluid 

a) Reclamant stelt dat de geluidsbelasting zich nu al beweegt op de grens van wat is toegestaan en 
zal in de komende jaren vanwege de te verwachten verkeerstoename er niet beter op worden.  

 
Beantwoording 

a) Het plan voldoet aan de wet Geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Om 
die reden is een besluit ‘hogere waarden wet Geluidhinder’ genomen.  
De verwachting is dat de toekomstige geluidsbelasting als gevolg van verkeer zal afnemen als 
gevolg van bijvoorbeeld de toename in het gebruik van elektrische auto’s ten opzicht van auto’s 
die op fossiele brandstof rijden. 
 

15. Externe veiligheid 
a) Reclamant stelt dat de externe veiligheid wordt belaagd door de hoofdgasleiding van de Gasunie 

en door de nabijheid van rangeerterrein Kijfhoek. 
 
Beantwoording 

a) Reclamant stelt dat de externe veiligheid wordt belaagd door de hoofdgasleiding van de Gasunie 
en de nabijheid van rangeerterrein Kijfhoek. Er worden echter geen argumenten gegeven 
waarom de veiligheid belaagd wordt.  
 
Ten behoeve van het bestemmingsplan is een onderzoek externe veiligheid uitgevoerd. Dit 
onderzoek is als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen. In hoofdstuk 
4.3 in de toelichting van het bestemmingsplan staat bovendien het aspect externe veiligheid 
beschreven. Doel van het rapport is om een uitspraak te kunnen doen of voor het initiatief 
knelpunten zijn op het vlak van externe veiligheid.  
De door reclamant aangehaalde risicobronnen, rangeerterrein Kijfhoek en de gasleiding van de 
Gasunie zijn in dit onderzoek meegenomen. De conclusie is dat het aspect externe veiligheid 
vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
Conform het advies van het onderzoeksrapport is het ontwerpbestemmingsplan (met daarin het 
onderzoek externe veiligheid) opgestuurd naar de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en 
heeft intensief overleg plaatsgevonden met deze partij. Over de gasleiding is overleg gevoerd 
met de Gasunie. De Gasunie is akkoord met de maatregelen die naar aanleiding van hun 
inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan zijn genomen. 
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3. WIJZIGINGEN NAAR AANLEIDING VAN ZIENSWIJZEN. 
 

Zienswijze / 
Reclamant 

Punt Wijzigingen naar aanleiding van zienswijze 

1 1 - 

 2 - 

 3 - 

 4 - 

 5 - 

 6 - 

 7 - 

 8 - 

 9 - 

 10 - 

 11 - 

 12 - 

 13 - 

 14 - 

 15 - 

 
 
Ambtshalve is het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd. 
Samenvattend hebben deze wijzigingen betrekking op het verankeren van het opgestelde kavelpaspoort 
voor de noordelijke ‘eilandkavels’ in het bestemmingsplan. Hieronder volgt een overzicht van de 
doorgevoerde wijzigingen.  
 
 

Locatie in 
bestemmingsplan 

Wijziging ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan 

Verbeelding bouwaanduiding opgenomen ‘Vrijstaand’. 

Toelichting, p.33 In de juridische plantoelichting is onder paragraaf 6.3 ‘wonen’ een toelichting 
opgenomen voor het maatwerk voor de noordelijke twee kavels op het 
noordelijke eiland: 
 
Ten aanzien van de twee noordelijke kavels op het noordelijk eiland is 
daarentegen gekozen voor ‘maatwerk’. Voor beide kavels is een 
bouwaanduiding opgenomen welke gekoppeld is aan een kavelpaspoort. De 
toegestane bebouwing en het bouwvlak voor de twee noordelijke kavels zijn 
bepaald in het kavelpaspoort. Verder mogen aan- uitbouwen en bijgebouwen 
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voor deze twee noordelijke kavels uitsluitend in de in het kavelpaspoort 
genoemde gebied ‘voortuin’ worden gebouwd. 
 

Regels, bijlage Kavelpaspoort voor noordelijke 2 kavels op noordelijk eiland toegevoegd als 
bijlage bij de regels.  
 

Regels, art 8.2.1 Toegevoegd aan regels voor hoofdgebouwen bij bestemming wonen: 
 
b. hoofdgebouwen ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’ dienen te 
voldoen aan de bepalingen overeenkomstig met bijlage 3 ‘kavelpaspoorten’; 
 

Regels, art 8.2.2 Toegevoegd aan regels voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
 bij bestemming wonen: 
 
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 
‘vrijstaand’ mogen uitsluitend gesitueerd worden in de ‘voortuin’ 
overeenkomstig met bijlage 3 ‘kavelpaspoorten’; 
 

Regels, art 8.2.3 Toegevoegd aan regels voor bouwwerken, geen gebouw zijnde 
 bij bestemming wonen: 
 
e. het bouwen van vlonders en steigers ter plaatse van de aanduiding 
‘vrijstaand’  is overeenkomstig met bijlage 3 ‘kavelpaspoorten’. 
 

 
 
 



REGELS

Bestemmingsplan locatie ‘De Oude Boomgaert’
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HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

1.1 Plan
het bestemmingsplan locatie ‘De Oude Boomgaert’ als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0597.BP2018DeJong van de gemeente Ridderkerk.

1.2 Bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij
behorende bijlagen.

1.3 Aan- en uitbouw
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden
is van en in volume ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.4 Aan-huis-gebonden bedrijf
het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, voor zover sprake is van een inrichting
type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit) en die door de beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de
daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend.

1.5 Aan-huis-gebonden beroep
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig,
juridisch of daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep
op medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een
gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend.

1.6 Aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden.

1.7 Aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.8 Achtererf
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevellijn van
het hoofdgebouw.

1.9 Archeologisch onderzoek
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning
beschikt.

1.10 Archeologische deskundige
een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke
deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg.

1.11 Bebouwing
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.12 beperkt kwetsbaar object

Zie ook artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

a. Verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een
dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare;



b. Dienst- en bedrijfswoningen van andere bedrijven / inrichtingen;
c. Kantoorgebouwen, voor zover zij niet onder onderdeel I, onder c van artikel 1 van het

Bevi vallen;
d. Hotels en restaurants, voor zover zij niet onder onderdeel I, onder c van artikel 1 van het

Bevi vallen;
e. Winkels, voor zover zij niet onder onderdeel I, onder c van artikel 1 van het Bevi vallen;
f. Sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen;
g. Kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor

zover zij niet onder onderdeel I, onder d, van artikel 1 van het Bevi vallen;
h. Bedrijfsgebouwen, voor zover zijn niet onder onderdeel I, onder c, van artikel 1 van het

Bevi vallen.

1.13 Bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.

1.14 Bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming

1.15 Bevoegd gezag
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.16 Bijgebouw
een vrijstaand, afzonderlijk  van het hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat in functioneel  en
bouwkundig opzicht te onderscheiden is van en in volume ondergeschikt is aan het
hoofdgebouw.

1.17 Bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van
een bouwwerk.

1.18 Bouwgrens
de grens van een bouwvlak.

1.19 Bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.

1.20 Bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel.

1.21 Bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.22 Bouwwerk
een bouwkundige constructie  van enige omvang die  direct  en  duurzaam met  de aarde is
verbonden.

1.23 Dakvoet
de onderzijde van de laagste dakpan of onderrand van een andere vorm van dakbedekking.

1.24 Dienstverlening
het bedrijfsmatig aanbieden, verkopen en/of leveren van diensten aan personen, zoals
reisbureaus, kapsalons en wasserettes.

1.25 Erker



een uitbouw aan de voorzijde van de woning, met een maximale breedte van 75% van de
breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw, een maximale diepte van 2 m en een
maximale hoogte gelijk aan de hoogte van de begane grondlaag van de desbetreffende
woning vermeerderd met 0,35 m.

1.26 Gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.

1.27 Hoofdgebouw
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking
van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.28 Kwetsbaar object
Zie ook artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

a. Woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of
woonwagens als bedoeld in het Bevi;

b. Gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de
dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:

1. Ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
2. Scholen;
3. Gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van

minderjarigen;
c. gebouwen waarin doorgaan grote aantallen personen gedurende een groot

gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:
1. kantoorgebouwen en hotels met een brutovloeroppervlak van meer dan 1.500

m² per object, of
2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het

gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m² bedraagt en winkels met
een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m² per winkel, voor zover
in d die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is
gevestigd, en

d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen.

1.29 Nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes,
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes,
telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en
apparatuur voor telecommunicatie.

1.30 Overkapping
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak.

1.31 Peil
a. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van

5 m of minder uit de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied': de hoogte van die weg;
b. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van

meer dan 5 m uit de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied': de gemiddelde hoogte
van het aangrenzend terrein.

c. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitend afgewerkte maaiveld;
tenzij in de regels anders is bepaald.



1.32 Praktijkruimte
een  gebouw  of  een  gedeelte  daarvan,  dat  dient  voor  het  beroepsmatig  verlenen  van
diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch,
therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied.

1.33 Seksinrichting
het bedrijfsmatig - of in omvang of frequentie die daarmee overeenkomt - gelegenheid
bieden tot het ter plaatse, in een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele
handelingen.

1.34 Steiger
Boven het water aangebracht constructie, waarover gelopen kan worden, niet zijnde een
aanlegsteiger

1.35 Vlonder
Een houten vloer, boven, op of grenzend aan het water

1.36 Voorgevel
de  gevel  van  het  hoofdgebouw  die  door  zijn  aard,  functie,  constructie  dan  wel  gelet  op
uitstraling ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

1.37 Voorgevel(rooi)lijn
de lijn die gelijk of evenwijdig loopt aan de naar de openbare weg gerichte gevel.

1.38 Wgh-inrichtingen
bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, die in belangrijke
mate geluidshinder kunnen veroorzaken.

1.39 Woning/wooneenheid
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden.

1.40 Zijerf
de gronden die  behoren bij  het  hoofdgebouw en gelegen zijn  tussen  de voorgevel-  en  de
achtergevellijn van het gebouw.



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 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.

2.3 Breedte van dakkapellen
de maximaal toegestane breedte van dakkapellen ten opzichte van de breedte van daken
wordt gemeten langs een horizontale lijn die de betreffende dakkapellen in het verticale
midden doorsnijdt.

2.4 Dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.5 Diepte en breedte van een hoofdgebouw
de diepte en de breedte van een hoofdgebouw worden gemeten daar waar deze maten
het grootst zijn, met dien verstande dat erkers en aan- en uitbouwen niet worden
meegerekend.

2.6 Goothoogte van een bouwwerk
a. vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of

een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
b. in afwijking van het bepaalde onder a. geldt dat bij toepassing van het meten van de

goothoogte dakkapellen, topgevels en wolfseinden buiten beschouwing worden
gelaten, tenzij de breedte van de dakkapellen meer bedraagt dan 50% van de
breedte van het betreffende dakvlak.

2.7 Inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.8 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.



HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. Groen, water, speelvoorzieningen, straatmeubilair, voet- en fietspaden;
b. ter plaatse van de aanduiding ‘ontsluiting’ ontsluitingen voor het verkeer;
c. bij deze bestemming behorende nutsvoorzieningen.

3.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels;

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden
gebouwd;

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5
meter.

Artikel 4 Tuin

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij de aangrenzende gronden
gelegen hoofdgebouwen.

4.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels;

a. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
gebouwd;

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m;
c. de bouwhoogte van erfafscheidingen is overeenkomstig met bijlage 1 ‘Toelichting

erfafscheidingen’ bij de regels;

Artikel 5 Tuin - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Tuin - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
b. ter plaatse van functieaanduiding ‘specifieke vorm van tuin – 1 - vlonder’ tevens

vlonders;

5.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels;

a. er mogen uitsluitend vlonders worden gebouwd:
1. situering; uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van tuin

– 1 - vlonder;
2. het vloerpeil van een vlonder mag niet hoger zijn dan 0,50 meter boven het

waterpeil;
3. de realisatie van aanlegmogelijkheden voor vaartuigen is niet toegestaan.

Deze gronden dienen niet te worden beschouwd als erf in de zin van artikel 1 van bijlage II
behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de datum
van inwerkingtreding van dit plan.



Artikel 6 Verkeer – Verblijfsgebied

6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Verkeer – Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. Verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van
de aangrenzende bestemmingen;

b. Bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals voet- en fietspaden,
parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, afvalinzameling, kunstuitingen,
voorzieningen voor openbaar vervoer, groen en water.

6.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels;

a. Op deze gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de bestemming bouwwerken,
geen gebouw zijnde, worden gebouwd;

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve
van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting, bedraagt
ten hoogste 6 m.

Artikel 7 Water

7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de wateraanvoer en -afvoer, stuwen, alsmede voor de waterberging;
b. ter plaatse van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van water – noodbrug’: een

noodbrug;
c. ter plaatse van functieaanduiding ‘specifieke vorm van water – vlonder’ tevens

vlonders en steigers;

7.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels;

a. duikers, waterovergangen, keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen
en andere bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen worden gebouwd;

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd indien en voor zover
deze noodzakelijk zijn voor oeververbindingen of voor een doelmatig kwaliteit- en
kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater;

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m;
d. het bouwen van vlonders en steigers  is overeenkomstig met bijlage 2 ‘toelichting

vlonders en steigers’ bij de regels.

Artikel 8 Wonen

8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. Het wonen met aan-huis-gebonden beroepen en aan huis gebonden bedrijven;
b. bij deze bestemming behorende en daaraan ondergeschikte voorzieningen zoals

tuinen, erven, nutsvoorzieningen, verkeers- en parkeervoorzieningen, groen en water
Met dien verstande dat;

c. ter plaatse van functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen - vlonder’ tevens
vlonders en steigers zijn toegestaan;

d. ter plaatse van de functieaanduiding ‘nutsbedrijf, uitsluitend een nutsvoorziening is
toegestaan.

8.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

8.2.1 Hoofdgebouwen



a. hoofdgebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. hoofdgebouwen ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’ dienen te voldoen aan de

bepalingen overeenkomstig met bijlage 3 ‘kavelpaspoorten’;
c. het aantal wooneenheden binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan door

middel van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ is aangegeven, met
dien verstande dat het totaal aantal woningen binnen de gronden met de
bestemming 'Wonen' niet meer dan 67 bedraagt;

d. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goothoogte’ is ten hoogste de aangegeven
maximale goothoogte toegestaan;

e. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte’ is ten hoogste de
aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;

f. de afstand tot de perceelsgrens is:
1. bij vrijstaande woningen: aan twee zijden ten minste 3 m;
2. bij twee-aaneengebouwde woningen: aan de niet-aaneengebouwde zijde ten

minste 3 m;
3. bij meer dan twee-aaneengebouwde woningen: aan de niet-aaneengebouwde

zijde minimaal 1,5 m;
g. de diepte van nieuwe grondgebonden woningen en nieuwe meer dan twee-

aaneengebouwde woningen bedraagt, gemeten vanaf de voorgevel, maximaal 12
meter;

h. de voorgevels van de hoofdgebouwen dienen minimaal 2 meter achter de naar de
weg gekeerde bouwgrens te worden gebouwd;

i. voor zover op de verbeelding een aanduiding gevellijn is aangegeven, dient het
hoofdgebouw met de voorgevel in of evenwijdig aan de gevellijn gebouwd te worden,
met dien verstande dat de afstand van deze gevel tot de gevellijn maximaal 2 m mag
bedragen;

8.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’ mogen

uitsluitend gesitueerd worden in de ‘voortuin’ overeenkomstig met bijlage 3
‘kavelpaspoorten’;

c. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter
de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van erkers;

d. de diepte van aan- en uitbouwen van vrijstaande hoofdgebouwen bedraagt ten
hoogste 5 m, gemeten vanaf de achtergevel van het hoofdgebouw;

e. de diepte van aan- en uitbouwen van aaneengebouwde hoofdgebouwen bedraagt
ten hoogste 4 m, gemeten van de achtergevel van het hoofdgebouw;

f. het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
bedraagt ten hoogste;

1. 50% van de bij het hoofdgebouw behorende zij- en/ of achtererf, met een
maximum van 50 m2, met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte
van ten minste 25 m2 van het zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt dient
te blijven;

2. 65 m², indien de oppervlakte van het bij het hoofdgebouw behorende zij- en
achtererf ten minste 200 m² en ten hoogste 250 m² bedraagt;

3. 75 m², indien de oppervlakte van het bij het hoofdgebouw behorende zij- en
achtererf meer dan 250 m² en ten hoogste 500 m² bedraagt;

4. 100 m², indien de oppervlakte van het bij het hoofdgebouw behorende zij- en
achtererf meer dan 500 m² bedraagt;

g. de  goothoogte  van  aan-  en  uitbouwen  bedraagt  ten  hoogste  de  hoogte  van  de
eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,35 met een maximum van
4 m;

h. de aan- en uitbouw mag voorzien worden van een kap of schuin dak mits met dezelfde
dakhelling als het hoofdgebouw;

i. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
j. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 6 m;



k. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3,5 meter.

8.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw

bedraagt ten hoogste 1 m;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw

bedraagt ten hoogste 2 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt ten

hoogste 3,5 m;
d. het bouwen van vlonders en steigers  is overeenkomstig met bijlage 2 ‘toelichting

vlonders en steigers’ bij de regel;
e. het bouwen van vlonders en steigers ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’  is

overeenkomstig met bijlage 3 ‘kavelpaspoorten’.

8.3 Specifieke gebruiksregels
8.3.1 Beplantingshaag
Het gebruiken en het (doen) laten gebruiken (inclusief het bebouwen) van de voor ‘Wonen’
aangewezen gronden conform de bestemming ‘Wonen’ is alleen toegestaan:

a. indien een groenblijvende beplantingshaag wordt aangelegd en in stand gehouden.
Een en ander overeenkomstig bijlage 1 ‘Toelichting erfafscheidingen’ bij de regels;

8.3.2 Geen strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruik van gedeelten van woningen en/of
bijgebouwen voor kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van aan-huis-gebonden
beroepen en aan-huis-gebonden bedrijven, voor zover:

a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd wordt;
b. het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor- en/of praktijkruimte niet groter is dan 30%

van het vloeroppervlak van hoofdgebouwen en erfbebouwing, met een maximum
van 70 m²;

c. ten behoeve van de kantoor- en/of praktijkruimte wordt voorzien in voldoende
parkeergelegenheid;

d. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
e. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt;
f. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend;
g. de handel in en opslag van consumentenvuurwerk, softdrugs en hallucinogene

middelen is niet toegestaan.

Artikel 9 Leiding – Gas

9.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Leiding – Gas aangewezen gronden zijn behalve voor de andere aldaar geldende
bestemming(en) tevens bestemd voor een aardgastransportleiding met een diameter van ten
hoogste 42 inch en een druk van ten hoogste 66 bar.

9.2 Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 9.1 genoemde bestemming
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. Overige
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan uit het
oogpunt van externe veiligheid en energieleveringszekerheid.

9.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
9.3.1 Verbod zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden



Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding – Gas zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur;

d. het plaatsen van onroerende object zoals lichtmasten, wegwijzers en andere
straatmeubilair;

e. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
f. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen,

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten , vijvers en andere

wateren.

9.3.2 Uitzonderingen op het verbod
Het verbod van lid 9.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.

9.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 9.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens te beslissen op een
aanvraag zoals bedoeld in lid 9.3.1 wint het college van burgemeester en wethouders
schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder.

Artikel 10 Waarde – Archeologie

10.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waarde – Archeologie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar
geldende bestemmingen(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van
archeologische waarden.

10.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in artikel 10 lid 1 genoemde bestemming
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een
bouwhoogte van ten hoogste 3 m;

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag –
met inachtneming van de voor betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels –
uitsluitend worden gebouwd indien:

1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport
heeft overlegd waarin de archeologische aard van de betrokken locatie naar
het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;

2. de  betrokken  archeologische  waarden,  gelet  op  dit  rapport,  door  de
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden
voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen regels te
verbinden, gericht op het behouden van de archeologische resten in de
bodem, het doen van opgravingen, dan wel het begeleiden van de
bouwactiviteiten door een archeologisch deskundige;

c. het bepaalde in artikel 10 lid 2 sub b is niet van toepassing indien het bouwplan
betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken;



1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij
de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en
waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m²;
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm en zonder

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.

10.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
10.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde – Archeologie’ zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te
leggen, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm,
waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren,
ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage:

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van
voorwerpen;

c. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

10.3.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod
Het verbod van artikel 10 lid 3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij artikel 10 lid 2 in acht is
genomen;

b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m²;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;

10.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
De  werken  en  werkzaamheden,  zoals  in  artikel  10  lid  3.1  bedoeld,  zijn  slechts  toelaatbaar,
indien  de  aanvrager  van  de  omgevingsvergunning  voor  het  uitvoeren  van  de  werken  en
werkzaamheden aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de
betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en
werkzaamheden toelaatbaar indien:

a. de aanvrager van de aanlegvergunning een rapport heeft overlegd waarin de
archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het college
van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;

b. de betrokken archeologisch waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet
worden geschaad of mogelijk schade kan worden voorkomen door aan de
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van de werkzaamheden voorschriften en
beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de
bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten
door een archeologisch deskundige.

Artikel 11 Waarde – Natuurvriendelijke oever

11.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Waarde – Natuurvriendelijke oever bestemde gronden zijn naast de andere daar
geldende bestemmingen primair bestemd voor het behoud, versterking en ontwikkeling van
natuurvriendelijke oevers.

11.2 Bouwregels



Op deze gronden mag niet gebouwd worden. Deze gronden dienen niet te worden
beschouwd als erf in de zin van artikel 1 van bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht,
zoals dat artikel luidt op het moment van de datum van inwerkingtreding van dit plan.

11.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 11
lid 2 voor het bouwen van vlonders en steigers overeenkomstig met bijlage 2 ‘toelichting
vlonders en steigers’ bij de regels.

11.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, of van werkzaamheden
11.4.1 Werken en werkzaamheden
Het is verboden ter plaatse van de gronden, genoemd in lid 11.1 de volgende werken, geen
bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders:

a. het aanleggen of aanbrengen van beschoeiingen;
b. het ophogen van gronden en of verharden van gronden;
c. het verwijderen van vegetatie, waaronder rietkragen;
d. het graven of dempen van waterpartijen en het afdammen van waterpartijen;
e. boringen te verrichten, seismisch of ander bodemonderzoek te doen;
f. het wijzigen van het waterpeil;

11.3.2 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. het normale onderhoud betreffen overeenkomstig de bestemmingen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachten een verleende vergunning.

11.3.3 Toelaatbaarheid
Een vergunning als bedoeld in lid 11.4.1 wordt uitsluitend verleend indien is gebleken dat de
genoemde werken, geen gebouw zijnde, werken of werkzaamheden als bedoeld in 11.4.1 dan
wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden
tot een onevenredige afbreuk van de ecologische natuurlijke en landschappelijke waarden.

11.3.4 Voorwaarden
Burgemeester en wethouders kunnen de omgevingsvergunning voor werken en
werkzaamheden onder beperkingen verlenen en kunnen voorschriften aan de
omgevingsvergunning verbinden die zien op het behoud van de natuurvriendelijke oevers in
het plangebied.



HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 12 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.

Artikel 13 Algemene bouwregels

13.1 Overschrijding goothoogte
De goothoogte mag worden overschreden door:

a. dakruimten, mits:
1. het gezamenlijk oppervlak van (nagenoeg) horizontale dakvlakken niet meer

bedraagt dan 50% van het gezamenlijk grondoppervlak van de af te dekken
gedeelten van het bouwwerk;

2. de breedte van enig deel van een gevelvlak van deze dakruimte, geen dakkapel
zijnde, niet meer bedraagt dan 40% van de breedte van de onderliggende gevel
dan wel in opwaartse richting geleidelijk afneemt tot deze maat;

b. dakkapellen op woningen, voor zover gelegen aan de voor- of zijgevel, waarvan de
gezamenlijke breedte per dakvlak niet meer bedraagt dan 50% van de breedte van
de voor- of zijgevel en waarvan de hoogte niet meer bedraagt dan 50% van de in het
verticale vlak geprojecteerde hoogte van het dakvlak met een maximumhoogte van
1,5 m;

c. dakkapellen op woningen, voor zover niet gelegen aan de voor- of zijgevel van een
pand, waarvan de afstand tot de zijgevel of de woningscheidende muur niet minder
dan 0,5 m bedraagt met een maximumhoogte van 1,5 m;

d. (delen van) bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet meer dan
1 m² bedraagt en door trappenhuizen, lichtstraten, koepels en liftkokers;

e. technische ruimten voor klimaatregeling, koeling en dergelijke met een maximale
oppervlakte van 4 m2.

13.2 Overschrijding bouwhoogte
De bouwhoogte mag worden overschreden door:

a. technische ruimten voor klimaatregeling, koeling en dergelijke met een maximale
oppervlakte van 4 m2;

b. antennes met ten hoogste 6 m.

13.3 Overschrijding bouwgrenzen
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingen,
aanduidingsgrenzen en regels worden overschreden door:

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen,
hellingbanen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding
ten hoogste 2,5 m bedraagt;

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m
bedraagt;

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste
1,5 m bedraagt.

13.4 Voldoende parkeergelegenheid
a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan

niet worden gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet
in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden.

b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van op dat moment van toepassing
zijnde beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.



c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en
worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien,
mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie.

Artikel 14 Algemene aanduidingsregels

14.1 Geluidszone – industrie

14.1.1 Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn, behalve voor de daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van
de geluidsruimte in verband met de nabijheid van een inrichting als bedoeld in artikel 41 van
de Wet geluidhinder.

14.1.2 Bouwregels
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mogen geen nieuwe woningen
en andere geluidsgevoelige gebouwen worden gebouwd.

14.1.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.1.2
voor het bouwen van nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen
overeenkomstig de andere bestemmingen, mits de geluidsbelasting vanwege het
industrieterrein van de gevels van deze woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen niet
hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde dan wel een te verlenen
hogere grenswaarde.

14.2 Veiligheidszone - leiding
Met betrekking tot de veiligheidszone 'veiligheidszone - leiding' geldt dat binnen de
veiligheidszone de bouw van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten niet zijn toegestaan.
Voorts geldt dat bij het verlenen van een vergunning krachtens de Wet milieubeheer deze
veiligheidszone als uiterste grenswaarde in acht genomen moet worden;

Artikel 15 Algemene afwijkingsregels

15.1 Afwijken van maten
Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is- bij een
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor:

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van

belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover
zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de
overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten
hoogste 10% worden vergroot.

De bevoegdheid tot afwijken wordt niet gebruikt, indien daardoor onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van
aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 16 Overige regels

16.1 Werking wettelijke bepalingen
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op
het moment van vaststelling van het plan.



HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 17 Overgangsrecht

17.1 Overgangsrecht bouwwerken
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 teniet gaan 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
teniet gegaan;

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.

Artikel 18 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als; ‘Regels van het bestemmingsplan De Oude Boomgaert’.
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Inleiding
Erfscheidingen dragen in belangrijke mate 

bij aan de beleving van het plan. Ze bepalen 

mede de samenhang die er in het plan 

ontstaat en geven vorm aan de overgang 

tussen publiek en privaat domein. 

In zone ‘Het Lint’ is de algemene 

doelstelling om bewoners de gelegenheid 

te geven zelf expressie te geven aan 

hun voortuin, zoals ook elders aan de 

Rijksstraatweg. De bestaande sloot 

vormt de ruimtelijke erfscheiding van de 

meerderheid van de tweekappers. Ten 

noorden van de bestaande sloot wordt de 

erfscheiding gevormd door een greppel. 

Per twee woningen komt er een dammetje 

over de sloot/greppel. Het is aan de 

bewoners om de onderlinge erfscheiding te 

organiseren.

In zone 2 is het de wens om een contrast 

te maken tussen zone ‘Aan het Erf’ (de 

tweekappers en rijwoningen) en zone 

‘Op het Erf’ (het ‘hoofdgebouw). De 

erfscheidingen ondersteunen deze wens. 

In zone 2a bestaan de erfscheidingen in 

de voortuinen uit lage groenblijvende of 

beukhagen. Tezamen vormen deze hagen 

een omkadering van de openbare ruimte, 

waarin de woningen van zone 2b staan. 

Hier geen hagen, maar een gebouw dat met 

zijn rooilijn in het openbaar gebied staat. 

In de vormgeving van de openbare ruimte 

wordt een zone gecreëerd die de bewoners 

zich kunnen toe-eigenen, bijvoorbeeld 

door het plaatsen van een bankje en/

of bloempotten. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid om op eigen erf een veranda 

aan te leggen.

In zone ‘De Eilanden’, ter plaatse van de 

eilanden, bestaan de erfscheidingen weer 

uit hagen. Deze geven vorm aan de ruimtes 

waar de woningen aan liggen en kunnen 

van een andere soort zijn dan die in zone 2.

regels

- erfscheidingen van voor- en zijtuinen (tot  

halverwege de achtergevel) grenzend aan 

het openbaar gebied geschieden middels 

hagen met een hoogte van 0,7-1,0 m¹  (zie 

pagina 40);

- openingen in de haagjes aan de voortuin 

niet breder dan strikt noodzakelijk;

- waar een zijtuin grenst aan het openbaar 

gebied, wordt deze afgeschermd met een 

haag 1,8 - 2,0 m¹ hoog; 

- uitzondering hierop zijn de woningen op 

het erf. De hoekwoningen krijgen tpv de 

overgang naar het openbaar gebied een 

erfscheiding in dezelfde materialisatie en 

stijl als de gevel van de woningen;

- op de kaart van de erfscheidingen is 

aangegeven waar de overgang tussen 

openbaar en privé wordt gemaakt door 

middel van Delftse stoepen. Dit is een zone 

van circa  1 meter breed voor de woning, 

waar mensen hun bankje of bloempotten 

kunnen neerzetten. Deze stoep ligt op 

openbaar terrein en wordt gemarkeerd 

in de bestrating. Het behoort bij deze 

woningen ook tot de mogelijkheden om 

voor de voorgevel, op privaat terrein, een 

veranda te realiseren.
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Inleiding
Water vervult een belangrijke rol in het 

stedenbouwkundig ontwerp. Het vormt 

de landschappelijke overgang naar 

het Waalbos, begeleidt de wilgenlaan 

en  wordt ingezet als woonkwaliteit. 

Ongeveer de helft van de woningen in 

het plan ligt aan het water. Doelstelling is 

dat de waterkanten zoveel mogelijk een 

natuurlijk, landelijk karakter krijgen. Niet 

alleen voor het totaalbeeld, maar ook 

bezien vanuit de woonkwaliteit van de 

woningen. 

Oevers grenzend aan privaat

Idee is om de tuinen zoveel mogelijk 

verblijfs- en gebruikskwaliteit aan het 

water te geven en tegelijk het totaalbeeld 

te conditioneren. Vanaf openbaar gebied 

is er goed zicht op de oevers die grenzen 

aan de private kavels, de inrichting van 

de oeverzone bepaalt dan ook in grote 

mate de belevingskwaliteit. 

Door middel van het inzetten van 

plasbermen, wordt een aantal doelen 

nagestreefd. Plasbermen stimuleren 

biodiversiteit van flora en fauna. De 

rietkragen die door de plasbermen 

ontstaan, zorgen daarnaast ook voor 

privacy en voor een natuurlijk beeld.

Kavels worden uitgegeven inclusief een 

deel van het aangrenzende water.

Tweekappers 

De kavels van de woningen aan het water 

zijn over het algemeen diep, een steil 

talud tpv de achtertuin is daarom geen 

noodzaak. In de basis wordt een talud van 

1:2 tot 1:3 aangelegd zonder beschoeiing. 

Kopers krijgen opties aangeboden voor 

het plaatsen van een terras, net boven 

waterniveau (zie volgende pagina). 

Ook de aanleg van een kleine steiger 

behoort tot de mogelijkheden. Andere 

vlonderopties zijn mogelijk, mits deze 

een verblijfsplek bieden net boven 

waterniveau en minimaal 1,5 meter uit 

de zijdelingse erfgrens liggen. Het is 

toegestaan vlonders en steigers aan te 

leggen tot maximaal 1,5 meter over de 

waterlijn. Hoge beschoeiingen zijn tpv 

private oevers niet toegestaan. 

Rijksstraatweg

De bestaande sloot aan de Rijksstraatweg 

wordt gedempt en vervangen door een 

greppel met dammetjes ter hoogte van de 

woningentrees. Het aanbrengen van een 

hoge beschoeiing is niet toegestaan.

Eilanden

De eilanden krijgen een zo natuurlijk 

mogelijke overgang tuin-water. Hier 

is gekozen voor een talud van 1:2 tot 

1:3 zonder beschoeiing en incidenteel 

een plasberm. Hierdoor ontstaat een 

zachte overgang tussen eiland en 

water. Vlonders zijn mogelijk, mits deze 

een verblijfsplek bieden net boven 

waterniveau en minimaal 1,5 meter uit 

de zijdelingse erfgrens liggen. Het is 

toegestaan vlonders en steigers aan te 

leggen tot maximaal 1,5 meter over de 

waterlijn. 
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Referenties optie 1, 2 en 3

Riet

Riet

Riet

Riet

Riet

Riet

Talud 1:2 a 1:3 Talud 1:2 a 1:3

Minimale afstand tot  
zijdelingse erfgrens

Minimale afstand tot  
zijdelingse erfgrens

min. 150cm

min. 150cm

min. 150cm

min. 150cm



kavelpaspoort - definitief 
Rijsoord De Jong Tours

formaat A3
23 januari 2019

oppervlak   765m2
bouwvlak    147m2
aantal pp op eigen kavel  2
max. goothoogte  4,0m
max. nokhoogte   8,0m

0 2 4 6 8 10 20

bouwvolume
één laag met kap

kavel 4

randvoorwaarden bebouwing

parkeren
twee plaatsen op eigen erf
minimaal 2,5m x 5,5m

kaprichting hoofdvolume

bouwvolume
accent gewenst aan pleinzijde

nokhoogte
maximaal 8,0m

goothoogte
maximaal 4,0m aan noordzijde
 doorlopende goot
maximaal 4,5m aan zuidzijde
 goot mag onderbroken

kap
zadeldak, mag asymmetrisch 

talud 1:3

entree
in zone voortuin

voortuin

achtererf

P P

voortuin

achtererf

talud

lage haag
hoge haag

schaal 1:200

bouwvlak 
achtererf
voortuin
hoge haag  tpv achtererf (niet tpv talud)

lage haag  tpv voortuin

zone talud geen bouwwerken in taludzone
  instandhoudingsplicht talud
  

bijlage 6



entree
in zone voortuin

kavelpaspoort - definitief 
Rijsoord De Jong Tours

formaat A3
23 januari 20190 2 4 6 8 10 20

bouwvolume
één laag met kap

randvoorwaarden bebouwing

parkeren
twee plaatsen op eigen erf
minimaal 2,5m x 5,5m

kaprichting hoofdvolume

bouwvolume
accent gewenst aan pleinzijde

nokhoogte
maximaal 8,0m

goothoogte
maximaal 4,0m aan noordzijde
 doorlopende goot
maximaal 4,5m aan zuidzijde
 goot mag onderbroken

kap
zadeldak, mag asymmetrisch 

talud 1:3

bouwvlak 
achtererf
voortuin
hoge haag  tpv achtererf (niet tpv talud)

lage haag  tpv voortuin

zone talud geen bouwwerken in taludzone
  instandhoudingsplicht talud
  

voortuin

achtererf

P P

voortuin

achtererf

talud

lage haag

hoge haag

schaal 1:200

oppervlak   993m2
bouwvlak    150m2
aantal pp op eigen kavel  2
max. goothoogte  4,0m
max. nokhoogte   8,0m

kavel 5

bijlage 7
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