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1.  INLEIDING  
 
1.1 AANLEIDING & DOEL 
 
De voorgenomen sloop van het woon-zorgcomplex Garbialaan 3 te Hillegom en de 
voorbereiding daarop vormt de aanleiding tot dit onderzoek. Bij sloop- en bouwactiviteiten 
kunnen beschermde natuurwaarden verstoord of vernietigd raken, hetgeen in strijd is met 
bepalingen uit Flora- en faunawet. Om overtreding van deze wetgeving te voorkomen, is men 
bij ruimtelijke ontwikkeling verplicht vooraf te onderzoeken of met de ingreep mogelijk 
beschermde flora en/of fauna wordt aangetast.  
 
Het doel van het onderzoek is dan ook na te gaan welke beschermde soorten verwacht kunnen 
worden, en welke mitigerende maatregelen vervolgens genomen moeten worden, om schade 
aan soort of lokale populatie te voorkomen. Indien verstoring of vernietiging niet kan worden 
vermeden, zal in de rapportage worden aangegeven op welke gronden een 
ontheffingsaanvraag kan worden aangevraagd. Tevens kan op basis van de rapportage een 
gedegen planning worden gemaakt van eventueel noodzakelijke vervolgonderzoeken.  
 

• De werkwijze van het onderzoek is in hoofdstuk 2 uitgewerkt.  
• Een overzicht van de relevante natuurwetgeving is weergegeven in hoofdstuk 3.  
• Effecten van tijdelijke en chronische aspecten van de ingreep op mogelijk aanwezige 

beschermde soorten staan beschreven in hoofdstuk 4.  
• In hoofdstuk 5 wordt overige natuurwetgeving besproken in relatie tot de voorgenomen 

ingreep  
• In hoofdstuk 6 staat advies over te nemen maatregelen en vervolgstappen  
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1.2 HET PLANGEBIED 

 
Het plangebied is in de woonwijk Elsbroek gelegen. De Garbialaan faciliteert voornamelijk 
bestemmingsverkeer. De te amoveren bebouwing is momenteel in gebruik als 
woonzorgcentrum. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen en zal plaats maken 
voor nieuwbouw. De nieuwbouw is reeds in gang gezet en zal in de zomer van 2013 worden 
opgeleverd. Medio november 2013 zal naar verwachting de verhuizing naar de nieuwbouw zijn 
afgerond, waarna men het verouderd zorgcomlex, dat uit begin jaren ’60 vorige eeuw dateert, 
zal amoveren.  
 
De te amoveren bebouwing bevat een kelder, een kruipruimte, doch geen zolder. De muren zijn 
van spouw voorzien. De spouw is later nageïsoleerd door middel van opvulling van de spouw 
met tempex korrels. Het dak is plat; opgemaakt met bitumen met grind. Het dak biedt plaats aan 
een twintigtal forse luchtinlaten van circa 1.5m2 met opbouw van gegoten cementbeton van 
circa 0.8 m hoog. Een in onbruik geraakte schoorsteen van vier bouwlagen diep loopt van het 
ketelhuis in de kelder naar het dak en betreft twee niet-afgedichte schachten van elk circa 0.25 
m2 oppervlak. Verder is een opbouw op het dak aanwezig met spouw maar zonder na-isolatie, 
welke als motorhuis voor de lift fungeert. 
 
Er staan enkele bomen en struiken rondom de bebouwing, en verder bestaat het plangebied uit 
grasstrook, parkeerplaats, en fietsenstalling. De directe omgeving bestaat uit rijtjeswoningen 
van twee bouwlagen hoog, bestrating, het nieuwbouwcomplex van HoZo in aanbouw, met 
agrarisch buitengebied in het westen op 300 meter afstand.  
 

  
Fig. 1. Ligging van het plangebied Garbialaan 3 te Hillegom.  
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2. WERKWIJZE 
 
2.1  BUREAUONDERZOEK 
 
Voor het bureau- en literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van recente verspreidingsgegevens 
van onder andere waarneming.nl, SOVON, VZZ, RAVON, Ministerie van E.,L.& I, en de 
Vlinderstichting. Diverse beschikbare verspreidingsatlassen van de betrokken soortgroepen zijn 
geraadpleegd. Door middel van analyse van verspreidinggegevens en algemene kenmerken 
van het plangebied is voor het plangebied een verwachting opgesteld van beschermde soorten 
die mogelijk in of nabij het plangebied te verwachten zijn. De resultaten daarvan zijn in tabel 1 
samengevat en soorten zijn ingedeeld naar gelang hun beschermingsregime.  
 
 
2.2  VELDONDERZOEK 
 
Tijdens het veldbezoek dat is uitgevoerd in de middag van 24-04-2013 tijdens gunstige 
weerscondities bij een temperatuur van circa 15 graden, zijn de resultaten van het 
bureauonderzoek getoetst aan de actuele situatie in het veld. Hierbij is met name gekeken naar 
de aan- of afwezigheid van geschikt habitat, zoals geschikte schuil- of verblijfplaatsen van 
beschermde soorten, zodat de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten in het 
plangebied ook elders in het jaar kan worden ingeschat.  
 
Onderzocht is of er in het plangebied mogelijk beschermde planten- en of diersoorten kunnen 
voorkomen, of zich (mogelijk) in het plangebied vaste broed-, schuil- of verblijfplaatsen van 
beschermde soorten bevinden, en of zich mogelijk vogelnesten in het plangebied bevinden 
welke jaarrond beschermd zijn. Gelet is op sporen van dieren zoals uitwerpselen, nest- en 
vraatsporen, en verder is de potentie van gaten, holen en spleten in bomen en bebouwing 
onderzocht op geschiktheid voor verblijfplaatsen van strikt beschermde vleermuizen.  
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3. VIGERENDE NATUURWETGEVING 
 
3.1 ALGEMEEN 
 
Ruimtelijke ingrepen zijn met betrekking tot de huidige natuurwetgeving gehouden aan zowel 
nationale als internationale bepalingen. De natuurwetgeving zoals die in Nederland geldt, is 
tweeledig en bestaat enerzijds uit soortbescherming en anderzijds uit gebiedsbescherming. 
Soortbescherming is vastgelegd in de Flora- en Faunawet (2002, 2005), terwijl de 
Natuurbeschermingswet (1968, 1998) de bescherming van daartoe aangewezen 
natuurgebieden regelt. De Europese versie van de Natuurbeschermingswet is de Habitat- en 
Vogelrichtlijn (HVR), thans opgegaan in Natura-2000.  
 
 
3.2 SOORTSBESCHERMING 
 
In Nederland, maar ook in Europees verband, is sinds 2002 bij wet een intrinsieke waarde 
toegekend aan vrijwel alle plant- en diersoorten. De natuurwetgeving geeft soorten daarmee 
een bestaansrecht, en dwingt habitat gebruikers daarmee tot zorgplicht tegenover plant- en 
diersoorten. Het niet nakomen van deze zorgplicht is dan ook strafbaar gesteld, met het risico 
op vertraging of stopzetting van de geplande activiteiten in het plangebied tot gevolg. Zorgplicht 
geldt voor alle soorten, met uitzondering van enkele daartoe aangewezen ongewenste of 
schadelijke soorten.  
 
Om de instandhouding van, of terugkeer naar, de gunstige staat van een soort te kunnen 
waarborgen, geniet een aantal soorten extra bescherming middels de Flora- en Faunawet. Dit 
betreft vrijwel alle zoogdieren, alle vogelsoorten (behalve exoten), alle reptielen en amfibieën 
(behalve exoten), en verder een aantal aangewezen doelsoorten uit overige soortgroepen. 
Deze juridische bescherming kent drie beschermingregimes. Naar de soorten die zijn 
toegewezen aan deze drie regimes wordt verwezen als Tabel 1-, Tabel 2-, en Tabel 3-soorten 
van de Flora- en faunawet (zie stroomschema fig.3). Deze zijn:  
 
Tabel 1 soorten 
Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als ruimtelijke ontwikkeling, bestendig onderhoud, of 
bestendig gebruik en beheer, geldt een vrijstelling van art. 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet. 
Er hoeft dus geen ontheffing te worden aangevraagd. Aan de activiteiten worden geen 
aanvullende eisen gesteld. Voor overige activiteiten is wel een ontheffing nodig. 
Toetsingscriterium hierbij is dat de activiteit geen afbreuk doet aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort (lichte toets). 
 
Tabel 2 soorten 
Overige beschermde soorten. Vrijstelling van art. 8 t/m 12 wordt verleend op basis van een door 
de Minister van EL&I goedgekeurde gedragscode, voor activiteiten met kwalificatie bestendig 
onderhoud en beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkelingen. In dat geval geldt ook 
vrijstelling voor alle vogelsoorten. In andere gevallen is wel ontheffing nodig op basis van een 
‘lichte toets’ voor Tabel 2 soorten, of op basis van een ‘uitgebreide’ toets voor vogelsoorten (zie 
Tabel 3). 
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Tabel 3 soorten 
Beschermde soorten uit Bijlage IV van de HVR / Bijlage 1 AMvB. Voor activiteiten zoals 
ruimtelijke ontwikkeling wordt geen vrijstelling verleend, ook niet op basis van een gedragscode, 
en dus is ontheffing nodig. Deze ontheffing zal in de meeste gevallen niet gelden voor Art.10 
van de Flora- en faunawet. Vrijstelling van tabel 3 soorten wordt alleen verleend in geval van 
een goedgekeurde gedragscode, en dan alleen bij bestendig beheer en onderhoud in niet-
landbouw gebied, of in geval van bestendig gebruik.  
Toetsingscriterium voor ontheffingsverlening is op basis van een uitgebreide toets, hetgeen 
betekent dat de geplande activiteit aan drie criteria moet voldoen; te weten  
 

a) het betreft een activiteit van aanmerkelijk belang,  
b) er is geen alternatief, en  
c) de voorgenomen activiteit doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding 

van de soort.  
 
Rode Lijst-soorten 
Soorten die door de Minister op de Rode Lijst zijn geplaatst zijn soorten die beleidsmatig extra 
aandacht krijgen, maar geen aanvullende juridische bescherming genieten anders dan de 
algemeen geldende zorgplicht die men wettelijk heeft tegenover niet-schadelijke soorten. Een 
soort komt op de Rode Lijst als de gunstige staat van instandhouding van deze soort 
zorgwekkend is. Belangrijkste criteria daarbij zijn trends in populatiegrootte. Acht gradaties zijn 
hierin aangebracht, lopende van uitgestorven op wereldschaal via ernstig bedreigd, tot gevoelig 
maar (nog) algemeen. Het voorkomen van Rode Lijst soorten in een gebied kan instrumenteel 
en sturend zijn bij monitoring, en bij de opzet van beheers- en inrichtingsplannen van een 
gebied. 
 
 
3.3. BELANGRIJKSTE VERBODSBEPALINGEN FLORA- EN FAUNAWET 
 
Artikel 8:   Het is verboden (beschermde) planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, 

uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere 
wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 
Artikel 9:   Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 
 
Artikel 10:  Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten. 
 
Artikel 11:  Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernielen, uit te 
halen, weg te nemen of te verstoren. 

 
Artikel 12:  Het is verboden eieren van (beschermde) dieren te zoeken, te rapen, uit het 

nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 
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Fig. 3.  Stroomschema Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkeling  
 (Bron: Min. van E, L & I). 
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3.4 GEBIEDSBESCHERMING  
 
De belangrijkste oorzaak van verlies aan biodiversiteit en van afbreuk aan de gunstige staat van 
instandhouding van een soort, is het verlies en verslechtering van habitat. Defragmentatie van 
beschikbaar habitat door ruimtelijke ontwikkeling en recreatie zijn de belangrijkste oorzaken van 
habitatverlies. Vanuit het oogpunt van soortbehoud is het zinloos om een soort enkel juridische 
bescherming te bieden, zonder verdere beschermende maatregelen te treffen tegen 
verslechtering van de door de soort in gebruik genomen habitat (bijv. als foerageergebied, 
rustplaats, paai- of broedplaats, migratieroute, of als vaste woon- of verblijfplaats).  
 
Gebiedsbescherming in Nederland is geregeld middels de gewijzigde Natuurbeschermingswet 
1998, welke in 2005 in werking is getreden. De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming 
van gebieden en percelen met de status ´Nationaal Park´, ‘Beschermd Natuurmonument’ en 
van gebieden die door de Minister van EL&I zijn aangewezen ter uitvoering van internationale 
verdragen en verplichtingen, zoals het beschermingsprogramma Wetlands.  
Op grond van Europese verplichtingen regelt deze wet ook de bescherming van daartoe 
aangewezen speciale beschermingszones (SBZ) op basis van de Habitat- en Vogelrichtlijn. 
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese 
Unie (EU), opgezet door de lidstaten. Natura 2000 wordt op haar beurt weer gevormd door de 
in de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn uit 1992 aangewezen gebieden.  
 
Het is verboden activiteiten te ondernemen welke een negatief effect hebben op eerder 
geformuleerde instandhoudingdoelen van een beschermd natuurgebied. Ook activiteiten die net 
buiten de begrenzing van dergelijk gebied vallen en die negatieve gevolgen gaan hebben voor 
de natuurwaarden in het aangrenzend beschermde gebied, zijn verboden. Maatgevend hierbij is 
de te verwachten kans op een (al dan niet significant) negatief effect: 
 

a) Met zekerheid geen negatief effect. Vergunningaanvraag is dan niet nodig 
b) Mogelijk negatief effect, maar zeker niet significant negatief. Vergunningaanvraag via 

een lichte toets (verslechtering- of verstoringtoets).  
c) Kans op een significant negatief effect. Vergunningaanvraag via een ‘passende  

Beoordeling’ ofwel zware toets.  
 

 
Fig. 4. Stappenplan voor vergunningverlening Natuurbeschermingswet (E,L&I). 
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3.5. BELANGRIJKSTE VERBODSBEPALINGEN NATUURBESCHERMINGSWET  
 
Artikel 19a: 1. Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning 

verbonden voorschriften of beperkingen, van gedeputeerde staten of, ten aanzien 
van projecten of andere handelingen als bedoeld in het vierde lid, van Onze 
Minister, projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te 
verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de 
doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, de kwaliteit van de natuurlijke 
habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen 
verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen 
zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het 
desbetreffende gebied kunnen aantasten. 

 
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het realiseren van 
projecten of het verrichten van andere handelingen overeenkomstig een 
beheerplan als bedoeld in de artikelen 19a of 19b. 

 
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op bestaand gebruik, 
behoudens indien dat gebruik een project is dat niet direct verband houdt met of 
nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar dat afzonderlijk of in 
combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kan hebben voor 
het desbetreffende Natura 2000-gebied. 

 
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen projecten of andere handelingen of 
categorieën van gebieden worden aangewezen waarvoor een vergunning als 
bedoeld in het eerste lid wordt verleend door Onze Minister. 

 
5. De voordracht voor een krachtens het vierde lid vast te stellen algemene 
maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp 
aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 
 

Artikel 19d: 1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het verbod, 
bedoeld in artikel 19d, eerste lid, niet van toepassing is op bepaalde categorieën 
van projecten of andere handelingen. 

 
2.Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat Onze Minister met 
betrekking tot projecten en andere handelingen behorende tot een categorie als 
bedoeld in het eerste lid beperkingen of verplichtingen kan opleggen. 

 
3.Een krachtens het eerste of tweede lid vastgestelde algemene maatregel van 
bestuur treedt niet eerder in werking dan zes weken na de datum van uitgifte van 
het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van plaatsing wordt onverwijld mededeling 
gedaan aan de beide Kamers der Staten-Generaal. 
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Artikel 19f: 1. Voor projecten waarover gedeputeerde staten een besluit op een aanvraag voor 
een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, nemen, en die niet direct 
verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied 
maar die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen significante 
gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, maakt de initiatiefnemer 
alvorens gedeputeerde staten een besluit nemen, een passende beoordeling van 
de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de 
instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in 
artikel 10a, derde lid, van dat gebied. 

 
 2. De passende beoordeling terzake van een besluit op een aanvraag voor een 
 vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, kan onderdeel uitmaken van een 

voor dat project voorgeschreven milieueffectrapportage. 
 

3. De verplichting tot het maken van een passende beoordeling bij de voorbereiding 
van een besluit als bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin degene 
die een project waarop dat besluit betrekking heeft, onderneemt, daarmee een 
project ten aanzien waarvan reeds eerder een passende beoordeling is gemaakt, 
herhaalt of voortzet, voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs geen 
nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren omtrent de significante gevolgen van 
dat project. 
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4. RESULTATEN 
 
4.1 ALGEMEEN 
 
De ligging van het plangebied te midden van stedelijk gebied maakt de verwachting omtrent het 
aantreffen van beschermde soorten relatief laag. Gezien dat het plangebied vrijwel volledig is 
bebouwd, en gezien dat het plangebied voorzien is van weinig vegetatie behalve enige sterk 
gecultiveerde parkachtige groenvoorziening, kunnen gebouwbewonende vleermuizen, en 
vogels met jaarrond beschermde nesten die van bebouwing gebruik maken, worden verwacht. 
Daarnaast kunnen algemene soorten broedvogels in de vegetatie rondom het gebied worden 
verwacht.   
 
Beschermde soorten in en rondom het plangebied welke mogelijkerwijs te verwachten zouden 
zijn, of welke zijn aangetroffen, of waarvan sporen zijn gevonden of kunnen worden verwacht, 
zijn samengevat in onderstaande tabel, en worden per soortgroep verder besproken.  
 
Tabel A: Overzicht van te verwachten beschermde soorten in het plangebied, of waarvoor het plangebied mogelijk een 
functie vervult, ingedeeld naar beschermingsregime tabellen uit de Flora- en faunawet 

Soortgroep  
 

Naam 
 

Tabel  
 I 

Tabel  
 II 

Tabel  
III 

Amfibieën  -    

Reptielen -    

Vissen -    

Insecten -    

Kreeftachtigen -    

Vaatplanten -    

Zoogdieren Huisspitsmuis, Veldmuis 
 
 
Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse 
vleermuis, Ruige dwergvleermuis, 

x 
 
 
 

  
 
 
x 
x 

 

Vogels   

Broedvogels* Merel, Turkse tortel, Kauw, Grote lijster, Groenling, Putter, Fitis, Roodborst, Tjiftjaf, 
Heggemus  

Jaarrond beschermde 
nesten (cat. 1-4) ** 

Huismus, Gierzwaluw  

Nesten van vogels 
(cat. 5)*** 

Ekster, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte kraai, Spreeuw 

*  Ontheffing voor werkzaamheden tijdens het broedseizoen is alleen mogelijk op grond van een wettelijk belang 
uit de Vogelrichtlijn. Dergelijke belangen zijn hier niet van toepassing.   

**  Vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn.  
*** Van deze soorten vogels zijn de nesten niet jaarrond beschermd, maar is inventarisatie van de nesten 

gewenst door Dienst Regelingen. 
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4.2 AMFIBIEËN 
 
Het plangebied is vrijwel volledig verhard, bevat geen watergang, en is niet op korte afstand van 
open water gelegen. Hierdoor biedt het plangebied geen mogelijkheden voor dieren uit deze 
soortgroep. 
 
 
4.3 REPTIELEN 
 
Op grond van verspreidingsgegevens worden geen reptielen in of rondom het plangebied 
verwacht.  
 
 
4.4 VISSEN, KREEFTACHTIGEN & AQUATISCHE MACROFAUNA 
 
Het plangebied is grotendeels verhard, bevat geen watergang, en is niet op korte afstand van 
open water gelegen. Hierdoor biedt het plangebied geen mogelijkheden voor dieren uit deze 
soortgroepen. 
 
 
4.5 ZOOGDIEREN 
 
4.5.1 Zoogdieren, grondgebonden 
 
Licht beschermde zoogdieren zoals Veldmuis en Huisspitsmuis kunnen mogelijk in het 
plangebied voorkomen. Voor licht beschermde soorten (tabel 1-soorten uit de Flora- en 
faunawet) bestaat vrijstelling met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling. Wel is de Zorgplicht 
onverminderd van kracht, hetgeen voor hier betekent dat men verplicht is dieren 
vluchtmogelijkheden te bieden bij verstoring door bouw en sloop.  
 
Matig en strikt beschermde grondgebonden zoogdieren, dus soorten die staan opgenomen in 
tabel 2 en tabel 3  van de Flora- en faunawet, worden niet in het plangebied verwacht op grond 
van verspreidingsgegevens. Het plangebied bevat daarnaast geen geschikte biotopen voor 
dieren die hoge eisen aan hun omgeving stellen. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een goed 
ontwikkelde kruidenlaag in de groenstrook, en ontbreken oevers en watergangen.  
 

4.5.2 Zoogdieren, vleermuizen  

 
Vleermuizen zijn nationaal en Europees strikt beschermde dieren. Krachtens de Flora- en 
faunawet genieten alle soorten vleermuizen in Nederland het striktste beschermingsregime 
(tabel 3-soorten Ffwet). Vleermuizen staan tevens opgenomen in bijlage IV van de Europese 
Habitatrichtlijn. Daarmee is zowel het dier zelf als ook de vaste leefomgeving ervan strikt 
beschermd. Bij ruimtelijke ontwikkeling is men dan ook verplicht maatregelen te treffen om 
aantasting te voorkomen van:  
 

• foerageergebied waar de lokale populatie van afhankelijk is tijdens de jacht. 
• lijnvormige landschappelijke elementen waar de dieren van afhankelijk zijn voor 

oriëntatie tijdens migratie. 
• Vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen zoals zomer-, paar-, kraam-, en 

winterverblijfplaatsen, welke zich veelal in bomen en gebouwen bevinden. 
 
Tijdens het veldbezoek (24-04-2013) is overdag gekeken naar de geschiktheid van het 
plangebied voor de hierboven genoemde vleermuiswaarden.  
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Het plangebied biedt maar zeer beperkt foerageermogelijkheden. Ten behoeve van de 
realisatie van naastgelegen nieuwbouw is met het verwijderen van bomen onlangs 
foerageergebied verwijderd. Het overgebleven deel van de houtopstand betreft voornamelijk 
solitaire, vrij jonge bomen met weinig betekenis als foerageerzone.  
 
Het plangebied maakt geen deel uit van een lijnvormig landschappelijk element dat ter 
oriëntatie voor vleermuizen kan dienen tijdens migratie. De sloop van Bloemswaard heeft geen 
nadelige gevolgen op vaste vliegroutes van vleermuizen.  
 
Het pand bevat een kelder. Deze is in gebruik en geheel verlicht. Voor vleermuizen is de kelder 
ons inziens ongeschikt. Het dak van verzorgingstehuis Bloemswaard lijkt potentieel wel geschikt 
voor gebouwbewonende soorten vleermuizen. Een twintigtal ventilatie-structuren biedt 
potentiële invlieg mogelijkheden op het dak. Zo ook de open stootvoegen in het lifthuis dat een 
opbouw op het dak heeft. De schacht van de schoorsteen is tevens potentieel geschikt voor 
vleermuizen. De potentiële invliegopeningen kennen echter zeer weinig beschutting gezien de 
hoge ligging van het dak ten opzichte van overige structuren. Het is dan ook niet uit te sluiten 
dat vleermuizen van de bebouwing van Bloemswaard hebben betrokken.  
 
In de directe omgeving van het plangebied zijn tijdens aanvullend onderzoek naar vleermuizen 
in 2010 de Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Laatvlieger foeragerend of tijdens 
migratie waargenomen (Croonen 2010). Daarbij is een verblijfplaats (zomer- of kraamverblijf) 
van Gewone dwergvleermuis aan de Elsbroekerlaan gevonden op circa 75 meter ten 
noordoosten van de planlocatie. Deze waarneming betrof zwermgedrag van circa 40-50 
individuen in juni 2010 aan de Elsbroekerlaan 26. Dit onderzoek is destijds uitgevoerd ter 
voorbereiding op de bouw van het nieuwe woon-zorgcomplex aangrenzend aan het huidige 
pand van Bloemswaard. Het onderzoek is conform het vleermuisprotocol uitgevoerd en lijkt van 
terdege kwaliteit.  
 
Het onderzoek van Croonen (2010) heeft geen indicaties opgeleverd dat vleermuizen van de 
bebouwing van Bloemswaard gebruik maken. Zwermgedrag is niet aan de gevel van het 
zorgcentrum waargenomen. De conclusie dat de bebouwing van Bloemswaard geen verblijven 
bevat, is volgens de soortenstandaard Gewone dwergvleermuis drie jaar houdbaar, mits geen 
kwalitatieve veranderingen in het plangebied hebben plaatsgevonden. Hiermee wordt impliciet 
bedoeld dat de kwalitatieve verandering mogelijk een gunstige verandering betreft met 
betrekking tot het leefgebied van de soort. De realisatie van de nieuwbouw is inmiddels in volle 
gang. Het onderhavig plangebied heeft daarmee sterke kwalitatieve wijziging ondergaan die 
beschouwd kan worden als een verslechtering van het leefgebied van gebouwbewonende 
vleermuizen. De houtopstand aan de zuidkant van het plangebied is inmiddels verwijderd ten 
gunste van de nieuwbouw. Hiermee is foerageergebied op de planlocatie verloren gegaan, 
zonder dat vervangende houtopstand momenteel functioneel is.  
 
De verwijderde houtopstand werd niet essentieel voor de jacht van de lokale populatie geacht. 
Ons inziens is dat een juiste conclusie, omdat op korte afstand ruim voldoende alternatieve 
foerageerplaatsen zijn gelegen. Wel is met het verwijderen van de houtopstand en met de 
aanvang van de nieuwbouw de planlocatie beduidend minder aantrekkelijk geworden dan het 
geval was tijdens het onderzoek in 2010. De verslechtering van het leefgebied samen met de 
conclusie op basis van veldonderzoek uit 2010 dat vleermuizen geen gebruik maken van de 
bebouwing van Bloemswaard, maakt het onwaarschijnlijk dat vleermuizen inmiddels tot 
ingebruikname van Bloemswaard zijn overgegaan.  
 
Conclusies uit vleermuisonderzoek baseren zich te allen tijde op momentopnamen. Het kan dan 
ook dat vleermuizen worden gemist tijdens onderzoek. Echter, gezien de verslechtering van het 
leefgebied lijkt het ons beperkt doelmatig de aanwezigheid van vleermuizen in de bebouwing 
nogmaals aanvullend te onderzoeken. Wij adviseren dan ook om de conclusie uit 2010 over te 
nemen, namelijk dat verondersteld kan worden dat zich geen vaste rust- of verblijfplaatsen in de 
bebouwing van Bloemswaard bevinden.  
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Boombewonende soorten vleermuizen 
Gezien dat de houtopstand reeds grotendeels verdwenen is, en de overgebleven bomen over 
het algemeen te jong zijn voor het huisvesten van boombewonende soorten vleermuizen, kan 
het voorkomen van boombewonende vleermuizen op het plangebied redelijkerwijs uitgesloten 
worden. Tijdens het eerder uitgevoerd aanvullend vleermuisonderzoek in 2010 is de 
boombewonende Rosse vleermuis waargenomen. Het lijkt door het ontbreken van biotoop 
binnen de begrenzing van het plangebied uitgesloten dat deze soort verblijfplaatsen in het 
plangebied heeft.  
 
 
4.6 VOGELS 

4.6.1 Broedvogels  

 
Algemene soorten broedvogels van stad en park komen naar alle waarschijnlijkheid voor in het 
plangebied. Broedvogels en het door broedvogels in gebruik genomen biotoop (nestboom) zijn 
tijdens nestzorg strikt beschermd. Verstoring van broedparen is verboden, en hier kan geen 
ontheffing voor worden verleend. Gezien dat de voorgenomen sloop buiten het broedseizoen 
zal plaatsvinden (oktober 2013) zijn met betrekking tot broedvogels geen aanvullende 
maatregelen nodig. Indien men vegetatie of bebouwing tijdens het broedseizoen wenst te 
verwijderen dient men alvorens na te gaan of hiermee broedparen kunnen worden verstoord. 
Het broedseizoen loopt doorgaans van 15 maart tot 15 juli, maar maatgevend is de 
daadwerkelijke aanwezigheid van broedgevallen. Het advies is om vegetatie buiten het 
broedseizoen te verwijderen.  
 

4.6.2. Vogels met jaarrond beschermde nesten 

 
Vogels die staan genoemd op de lijst met jaarrond beschermde nestplaatsen zijn met 
betrekking tot hun bescherming ingedeeld in vijf categorieën. Van cat.1 t/m 4 zijn de 
nestplaatsen jaarrond beschermd, van categorie vijf alleen in geval dat dwingende ecologische 
argumenten daartoe aanleiding geven.  
 
Tabel 2. Vogels met jaarronde nestplaats-bescherming. De onderverdeling in categorieën is overgenomen uit de Uitleg 
aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet van het Ministerie van E,L&I). 
Cat.1: 

 

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

vaste rust- of verblijfplaats (Steenuil) 

Cat. 2:   

 

 

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

honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. Fysieke voorwaarden voor dergelijke 

nestplaatsen zijn vaak zeer specifiek en beperkt beschikbaar (Gierzwaluw, Roek, Huismus). 

Cat. 3:  

 

 

Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden, en 

die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing (Grote gele kwikstaart, Kerkuil, Oehoe, 

Ooievaar, Slechtvalk) 

Cat. 4: 

 

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

een nest te bouwen (Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, Wespendief, Zwarte wouw, Sperwer). 

Cat. 5: 

 

 

 

Niet jaarrond beschermd, maar inventarisatie wordt door het Ministerie gewenst geacht. Deze 

categorie betreft nesten van vogels die weliswaar terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 

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

om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders  te vestigen.  
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Vogelsoorten die van bebouwing in stedelijk gebied gebruik maken en waarvan de nesten 
jaarronde bescherming genieten, zijn de Huismus en de Gierzwaluw. Beide soorten komen in 
de nabije omgeving voor. Voor beide soorten is gezien het platte dak de bebouwing niet 
geschikt. Tijdens het veldbezoek zijn geen indicaties voor het voorkomen van Huismus en 
Gierzwaluw aangetroffen. De aanwezigheid van deze soorten kan dan ook redelijkerwijs 
worden uitgesloten.  
 
Categorie 5-soorten 
Categorie 5-soorten zijn vogelsoorten waarvan de nesten alleen jaarrond beschermd zijn in 
geval daar sterke ecologische argumenten voor zijn. Uit deze categorie kunnen de 
gebouwbewonende soorten Huiszwaluw en Spreeuw mogelijk worden verwacht. Gezien de 
kenmerken van de bebouwing zoals het platte dak is dat echter onwaarschijnlijk. Sporen van 
nesten van deze soorten zijn niet waargenomen.  
 
 
4.7 VAATPLANTEN 
 
Het plangebied biedt vanwege betreding weinig kansen voor minder algemene of beschermde 
kruidachtige vaatplanten. Er zijn geen bijzondere muurplanten op de gevels ter plaatse 
aangetroffen. 
 
 
4.8 VLINDERS 
 
In het plangebied worden vanwege het ontbreken van een rijke kruidenlaag geen Tabel II of 
Tabel III dagvlinders verwacht. De bebouwing heeft niet de kenmerken om 
overwinteringplaatsen van vlinders als Dagpauwoog te kunnen verwachten. 
 
 
4.9 LIBELLEN & JUFFERS 
 
Strikt beschermde libellen en juffers worden niet in het plangebied verwacht op basis van 
verspreidingsgegevens, en op basis van het ontbreken van geschikt biotoop. 
 
 
4.10 KEVERS 
 
Beschermde kevers worden niet verwacht op basis van verspreidingsgegevens, en op basis 
van het ontbreken van geschikt biotoop. 
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5. LIGGING PLANGEBIED in relatie tot BESCHERMDE NAT UURGEBIEDEN 
 
Het plangebied is niet op korte afstand (> 3 km) gelegen van het Natura 2000-gebied 
Kennemerland-Zuid. Van zowel de bouwfase als de gebruiksfase van de voorgenomen plannen 
is op voorhand geen negatieve externe werking te verwachten, gezien de aard van de ingreep 
in combinatie met de afstand tot beschermd natuurgebied. De Natuurbeschermingswet is dan 
ook niet van toepassing.  
 
Het plangebied is niet gelegen binnen een zone die toebehoort aan de Ecologische 
Hoofdstructuur of aan een ‘Nationaal Landschap’. Met betrekking tot de ingreep is beleid en 
sturing van deze zones dus niet relevant.  
 

 
 Fig. 5. Het plangebied (rode ster) ten opzichte van zones die deel uitmaken van de ecologische Hoofdstructuur.  
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6. CONCLUSIES EN ADVIES 
 

• Ons inziens is het dak van de bebouwing Bloemswaard potentieel geschikt voor het 
herbergen van met name zomer- en paarverblijven voor gebouwbewonende soorten. 
Tijdens een in de zomer van 2010 uitgevoerd aanvullend vleermuisonderzoek (Croonen 
2010) zijn geen indicaties gevonden dat vleermuizen van de bebouwing van 
Bloemswaard gebruik maken. Sindsdien heeft het plangebied veel van zijn 
aantrekkelijkheid voor vleermuizen verloren door de reeds aangevangen nieuwbouw 
aangrenzend aan Bloemswaard. Tevens is een houtopstand welke een functie als 
foerageergebied kende, reeds verwijderd.  
 
Gezien de verslechtering van de kwaliteit van het leefgebied voor vleermuizen ten 
opzichte van 2010 is het niet te verwachten dat vleermuizen sindsdien de bebouwing 
hebben betrokken. Ons inziens is verder onderzoek naar het gebruik van de bebouwing 
door vleermuizen dan ook niet noodzakelijk. De bevindingen van het rapport van 
Croonen Adviseurs zijn ons inziens dan ook in voldoende mate actueel.  
 

• In de vegetatie rondom het gebouw kunnen broedparen van vooral algemene 
broedvogels voorkomen. Broedparen zijn tijdens broedperiode strikt beschermd. 
Geadviseerd wordt daarom de vegetatie buiten het broedseizoen te verwijderen, dus 
tussen 15 augustus en 15 maart. Als alternatief kan gekozen worden de sloop- en 
bouwactiviteiten buiten het broedseizoen uit te voeren. 
 

• Beschermde soorten uit overige soortgroepen komen met zekerheid niet in het 
plangebied voor.  
 

• De Natuurbeschermingswet is niet van toepassing op het onderhavig plan gezien de 
afstand tot beschermd natuurgebied. 

 
Met betrekking tot de nieuwbouw zijn er vele mogelijkheden voor het opnemen van 
voorzieningen voor stadsvogels en vleermuizen. Met natuurinclusief bouwen kan een bijdrage 
worden geleverd aan de verdere ontwikkeling van stedelijke natuur. Voor vogels kan worden 
gedacht aan vogelvriendelijk vogelschroot, vogelpannen, neststenen en nestkasten. Voor 
vleermuizen kan gedacht worden aan open stootvoegen, toegankelijke, niet opgevulde spouw, 
verblijfkasten, en vleermuispannen. Ter inspiratie zie e.g. Korsten & Limpens (2011). Dergelijke 
voorzieningen kunnen meestal op reeds bestaande bouwtechnische tekeningen gemakkelijk 
worden ingepast, en zijn inmiddels in te passen conform het Bouwbesluit.   
Ter verhoging van het voedselaanbod voor vogels en vleermuizen is het aanbrengen van 
inheemse vegetatie van belang. Soortenrijke daktuinen kunnen hier een bijdrage aan leveren.  
Het inzicht dat een ecologisch meer duurzame stedelijke ontwikkeling reeds op de ontwerptafel 
zal moeten worden opgepakt is ook voor onderhavige ingreep van belang.  
 
 
IDDS bv. 
Noordwijk (ZH)  
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8. FOTO’S PLANGEBIED  
 
 

 
Dak Bloemswaard. 
 

 
Liftopbouw boven op dak (links). Ingang ventilatieschacht zonder dekselplaat (rechts). 
 

 
Schacht van schoorsteen (links). Overzicht ventilatie-structuren Bloemswaard.   
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Dak Bloemswaard met aluminium opbouw.  
 

 
Spaarzaam voorkomen van bomen op het plangebied, met rechts ingerotte takstompen iin Esdoorn, te ondiep voor 
vleermuizen.   
 

 
Noordzijde plangebied met rechts op foto noordgevel Bloemswaard.  
 



 bestemmingsplan Woonzorgzone fase 2

Bijlage 3  aanvullend onderzoek vleermuizen

bestemmingsplan "Woonzorgzone fase 2" (ontwerp) 
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1.  INLEIDING  

1.1   AANLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 

 
Men is voornemens het woonzorgcentrum ‘Bloemswaard’ aan de Garbialaan 3 geheel te 
amoveren. Op basis van een onlangs uitgevoerde quickscan (IDDS 2013) is geconcludeerd dat 
beschermde soorten niet in het plangebied worden verwacht. Deze conclusie is met betrekking 
tot vleermuizen vooral getrokken op basis van eerder vleermuisonderzoek, uitgevoerd in 2009 / 
2010 (Croonen 2010). Gezien de beperkte houdbaarheidsduur van dergelijk onderzoek is 
besloten de resultaten van het eerder onderzoek te verifiëren middels het uitvoeren van twee 
nachtelijke opnamen in het plangebied in de juni/juli periode (kraamperiode), zodat op basis van 
actuele gegevens het voorkomen van beschermde vleermuiswaarden op de planlocatie met 
meer zekerheid kan worden uitgesloten.  
 
De onderzoeksvragen die worden gesteld, en die in deze rapportage worden beantwoord, zijn: 
 

• Welke soorten komen voor in en rondom het plangebied?  
• Komen in het plangebied verblijfplaatsen voor?  
• Vormt het plangebied essentieel foerageergebied voor vleermuizen? 
• Maakt het plangebied deel uit van een lijnvormige landschappelijke element dat 

gebruikt wordt ter oriëntatie tijdens migratie? 
• Heeft de ingreep negatieve effecten op vleermuizen op het niveau van de lokale 

populatie? 
• Zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk, en zo ja, welke? 
• Dient ontheffing te worden aangevraagd?  
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1.2 PLANGEBIED  

 
Het plangebied is in de woonwijk Elsbroek gelegen. De Garbialaan faciliteert voornamelijk 
bestemmingsverkeer. De te amoveren bebouwing is momenteel in gebruik als 
woonzorgcentrum. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen en zal plaats maken 
voor nieuwbouw. De nieuwbouw is reeds in gang gezet en zal in de zomer van 2013 worden 
opgeleverd. Medio november 2013 zal naar verwachting de verhuizing naar de nieuwbouw zijn 
afgerond, waarna men het verouderd zorgcomlex, dat uit begin jaren ’60 vorige eeuw dateert, 
zal amoveren.  
 
De te amoveren bebouwing bevat een kelder, een kruipruimte, en is zonder zolder. De muren 
zijn van spouw voorzien. De spouw is later nageïsoleerd door middel van opvulling van de 
spouw met tempex korrels. Het dak is plat; opgemaakt met bitumen met grind. Het dak biedt 
plaats aan een twintigtal forse luchtinlaten van circa 1.5m2 met opbouw van gegoten 
cementbeton van circa 0.8 m hoog. Een in onbruik geraakte schoorsteen van vier bouwlagen 
diep loopt van het ketelhuis in de kelder naar het dak en betreft twee niet-afgedichte schachten 
van elk circa 0.25 m2 oppervlak. Verder is een opbouw op het dak aanwezig met spouw maar 
zonder na-isolatie, welke als motorhuis voor de lift fungeert. 
 
Er staan enkele bomen en struiken rondom de bebouwing, en verder bestaat het plangebied uit 
grasstrook, parkeerplaats, en fietsenstalling. De directe omgeving bestaat uit rijtjeswoningen 
van twee bouwlagen hoog, bestrating, het nieuwbouwcomplex van HoZo in aanbouw, met 
agrarisch buitengebied in het westen op 300 meter afstand.  
 

  
Fig. 1. Ligging van het plangebied Garbialaan 3 te Hillegom.  
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2. WERKWIJZE VELDONDERZOEK 
 
 
2.1. BRONNENONDERZOEK 
 
Bronnenonderzoek is uitgevoerd door middel van het raadplegen van reeds ingevoerde 
waarnemingen (Waarneming.nl; Telmee.nl, Zoogdieratlas.nl), en door middel van het 
raadplegen van verspreidingsatlassen, door middel van het interviewen van bewoners in de 
directe omgeving, en zo mogelijk door het raadplegen van lokale deskundigen.  
 
 
2.2. VELDONDERZOEK 
 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een Petterson D240x ultrasoon detector gekoppeld 
aan een Zoom H1 harddisk recorder. Met behulp van tijdsvertraging kunnen gemaakte 
opnamen 10x vertraagd worden teruggeluisterd in het veld, en kunnen worden overgezet op 
een harddiskrecorder voor latere analyse met Batsound 4.0 indien er twijfel over de juiste 
determinatie bestaat. Door verschillen in frequentie, ritme en klank in combinatie met 
zichtwaarnemingen van gedrag en silhouet kunnen soorten worden onderscheiden, en kunnen 
onder andere foerageerplaatsen, vliegroutes en verblijfplaatsen worden opgespoord.  
 
Bij het werken met de batdetector en opnameapparatuur bestaat altijd de mogelijkheid dat er 
vleermuizen gemist worden. Dit heeft te maken met de beperkingen van de techniek. Er zijn 
vleermuizen die een fluistersonar hebben en dus niet gehoord worden. Maar ook gemaakte 
opnames kunnen veel omgevingsruis bevatten, waardoor er niet met zekerheid een soort aan 
gekoppeld kan worden. De inventarisaties zijn ten alle tijden momentopnamen, en geven 
doorgaans geen absolute zekerheden. Visueel zijn muren, ramen en stoep onderzocht op 
uitwerpselen van vleermuizen, en op restsporen van vraat zoals keverschilden en 
insectenvleugels.. 
 
Bij het veldonderzoek is gewerkt volgens het Vleermuisprotocol 2013 ten aanzien van 
zomeropnamen. Dit protocol heeft als doel op efficiënte, effectieve, en juridisch steekhoudende 
wijze het belang van een plangebied (foerageergebied, paarverblijfplaats, migratie) voor de 
verschillende soorten vleermuizen te onderzoeken. Het plangebied is twee keer ’s nachts 
bezocht tussen 02:30h en 05:30, dus voor zonsopgang (zie tabel 1). Hierbij is met name gelet 
op zwermgedrag en invliegers, om na te gaan of zich zomer- en/of kraamverblijfplaatsen in het 
plangebied bevinden. Daarnaast zijn foerageerplaatsen in kaart gebracht, en zijn vliegroutes 
geïnventariseerd.  
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3. RESULTATEN 
 

3.1 EERDER ONDERZOEK (IDDS 2013 / Croonen 2010). 

 
In de directe omgeving van het plangebied zijn tijdens aanvullend onderzoek naar vleermuizen 
de Gewone dwergvleermuis, de Rosse vleermuis en de Laatvlieger foeragerend of tijdens 
migratie waargenomen (Croonen 2010). Daarbij is een zomer- of kraamverblijfplaats van 
Gewone dwergvleermuis aan de Elsbroekerlaan 26 gevonden op circa 75 meter afstand van het 
te amoveren gebouw. Deze waarneming betrof zwermgedrag van circa 40-50 individuen in juni 
2010 aan de Elsbroekerlaan 26. Het onderzoek is conform het vleermuisprotocol uitgevoerd en 
is ons inziens van goede kwaliteit.  
 
Het onderzoek van Croonen (2010) heeft geen indicaties opgeleverd dat vleermuizen van de 
bebouwing van Bloemswaard gebruik maken. Zwermgedrag is niet aan de gevel van het 
zorgcentrum waargenomen. De conclusie dat de bebouwing van Bloemswaard geen verblijven 
bevat, is volgens de soortenstandaard Gewone dwergvleermuis drie jaar houdbaar, mits geen 
kwalitatieve veranderingen in het plangebied hebben plaatsgevonden. Hiermee wordt impliciet 
bedoeld dat een kwalitatieve verandering mogelijk een gunstige verandering betreft met 
betrekking tot het leefgebied van de soort. In het onderhavig plangebied het voorliggend 
plangebied is De realisatie van de nieuwbouw is inmiddels in volle gang. Het onderhavig 
plangebied heeft daarmee een sterke kwalitatieve wijziging ondergaan die beschouwd kan 
worden als een verslechtering van het leefgebied van gebouwbewonende vleermuizen. De 
houtopstand aan de zuidkant van het plangebied is inmiddels verwijderd ten gunste van de 
nieuwbouw. Hiermee is foerageergebied op de planlocatie verloren gegaan.  
 
De verwijderde houtopstand werd niet essentieel voor de jacht van de lokale populatie geacht.  
Ons inziens is dat een juiste conclusie, omdat op korte afstand ruim voldoende alternatieve 
foerageerplaatsen zijn gelegen. Wel is met het verwijderen van de houtopstand en met de 
aanvang van de nieuwbouw de planlocatie beduidend minder aantrekkelijk geworden dan het 
geval was tijdens het onderzoek in 2010.  
 
Gezien dat de houtopstand reeds grotendeels verdwenen is, en de overgebleven bomen over 
het algemeen te jong zijn voor het huisvesten van boombewonende soorten vleermuizen, kan 
het voorkomen van boombewonende vleermuizen op het plangebied redelijkerwijs uitgesloten 
worden. Tijdens het eerder uitgevoerd aanvullend vleermuisonderzoek in 2010 is de 
boombewonende Rosse vleermuis langsvliegend waargenomen. In 2013 is de soort niet 
gehoord of gezien. Het lijkt door het ontbreken van biotoop binnen de begrenzing van het 
plangebied uitgesloten dat deze soort verblijfplaatsen in het plangebied heeft.  
 
Bloemswaard lijkt potentieel wel geschikt voor gebouwbewonende soorten vleermuizen. Een 
twintigtal ventilatie-structuren biedt potentiële invlieg mogelijkheden op het dak. Zo ook de open 
stootvoegen in het lifthuis dat een opbouw op het dak heeft. De schacht van de schoorsteen is 
tevens potentieel geschikt voor vleermuizen. De potentiële invliegopeningen kennen echter zeer 
weinig beschutting gezien de hoge ligging van het dak ten opzichte van overige structuren. Het 
pand bevat een kelder. Deze is in gebruik en geheel verlicht. Voor vleermuizen is de kelder ons 
inziens ongeschikt. Het dak van verzorgingstehuis.  
 
De verslechtering van het leefgebied samen met de conclusie op basis van veldonderzoek in 
2010 dat vleermuizen geen gebruik maken van de bebouwing van Bloemswaard, maakt het 
onwaarschijnlijk dat vleermuizen inmiddels tot ingebruikname van Bloemswaard zijn 
overgegaan, zo is in de quickscan geconcludeerd. Deze uitspraak is door middel van 
voorliggend onderzoek geverifieerd en hieronder uitgewerkt. 
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3.2 RESULTATEN  ZOMER- EN KRAAMPERIODE 2013 

 
Tijdens de twee ochtend-inventarisaties is alleen de Gewone dwergvleermuis waargenomen. 
Andere soorten zoals Laatvlieger of Rosse vleermuis zijn niet gehoord.  
 
Tabel 1. Overzicht van de uitgevoerde opnameronden. 

Datum Tijd Zons 
ondergang 

Zons- 
opgang 

Temp. 
º C 

Bewolking 
 

Neerslag 
(mm) 

Windkracht 
(BFT) 

20 juni 2013 02.30 – 05.20 22:04 05:20 15 onbewolkt 0 3 
08 juli 2013 02:30 – 05:30 22:00 05:30 13 Half bewolkt 0 2-3 

 
Op 20 juni is onder meer gepost vanaf het dak van Bloemswaard. Hierbij is met name gelet op 
de ventilatiestructuren en oude schoorsteen die als invliegopening kunnen worden gebruikt. 
Invliegers of zwemende dieren zijn niet waargenomen tijdens deze opname (Fig. 1). De 
abiotische condities waren tijdens uitvoer veldwerk  zeer geschikt. De dichtheid aan insecten is 
in het plangebied mogelijk als laag in te schatten. Vanaf het dak is viermaal een langsvliegende 
Gewone dwergvleermuis gehoord. Van twee van deze dieren kan worden opgemerkt dat zij 
westwaarts vlogen, van de andere twee is vliegrichting gemist. Hiermee is positief geverifieerd 
dat zomer- of kraamverblijfplaatsen zich niet in de bebouwing van Bloemswaard bevinden.  
 

   
Figuur 1. Schacht van schoorsteen (links). Overzicht ventilatie-structuren Bloemswaard.   
 
Net buiten het plangebied, op 15 meter afstand van de noordoostpunt van Bloemswaard, is op 
de Elsbroekerlaan 24 een zomer- of kraamverblijf van de Gewone dwergvleermuis 
aangetroffen. Het onderzoek van Croonen (2010) spreekt over waarneming van een zomer- of 
kraamverblijf op huisnummer 26. Zie figuur 2. De daarin genoemde soort en geschatte aantal (± 
50 individuen) komt overeen met onze waarneming op 20 juni. De dieren waren vanaf de 
noordoostpunt van het dak van Bloemswaard hoor- en zichtbaar tijdens het zwermen en het 
invliegen.  
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Figuur 2. Elsbroekerlaan 24 met zomer- kraamverblijfplaats zoals in juni 2013 waargenomen. 
Het rapport van Croonen spreekt over een waargenomen verblijf in het pand links daarvan (nr. 
26).  
 

  
Figuur 3. Zwermende Gewone dwergvleermuis  (20-6-13) uis bij invliegopening in zijgevel 
Elsbroekerlaan 24 zoals aangegeven in Figuur 1.  
 
Verder werd buiten het plangebied ten westen van de Garbialaan foerageeractiviteit  
waargenomen, rondom een met houtige vegetatie omzoomd braakliggend terrein. In 10 minuten 
zijn daar vier (3-4) individuen geteld. Het plangebied ten oosten, noorden en direct ten zuiden 
van Bloemswaard is op een enkele overlieger na in het geheel geen foerageeractiviteit van 
vleermuizen waargenomen.  De directe omgeving van de zomerverblijfplaats op de 
Elsbroekerlaan vormt dus geen foerageergebied (van enige betekenis) voor deze kolonie.  

20 juni 2013 
Elsbroekerlaan 
24 Hillegom 
(n=50) 

2009 / 2010 

Juni 2013 
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Figuur 4. Elsbroeklaan 24 ten opzichte van noordoostdeel van te amoveren bebouwing. 
 
 
Op 8 juli is vanaf de grond geïnventariseerd . De kolonieplaats op de Elsbroekerlaan 24 leek 
niet langer in gebruik. De condities voor waarneming waren geschikt, het is niet echt denkbaar 
dat de dieren niet  zijn uitgevlogen deze nacht. De kolonie is naar alle waarschijnlijkheid 
gemigreerd naar een andere verblijfplaats; gedrag dat zeer regelmatig wordt waargenomen bij 
deze soort.  Waar naartoe is niet duidelijk,  maar gezien het ontbreken van zwermgedrag in de 
directe omgeving is deze nieuwe verblijfplaats niet in de nabije omgeving (<200 m) van 
plangebied  gelegen. Ten westen van de Garbialaan zijn enige foeragerende dieren 
waargenomen (± 3-7 ind.).  Elders rondom het plangebied was activiteit zeer laag (enkele 
langs/overvliegers). 
 
Het plangebied maakt geen deel uit van een lijnvormig landschappelijk element dat ter 
oriëntatie voor vleermuizen kan dienen tijdens migratie. De sloop van Bloemswaard heeft geen 
nadelige gevolgen op vaste vliegroutes van vleermuizen.  
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4. SAMENVATING EN CONCLUSIE 
 
 

Het plangebied heeft een zeer beperkte functie voor de Gewone dwergvleermuis als 
foerageergebied. De lokale populatie is hiervan niet afhankelijk. Met de sloop van Bloemswaard 
gaat geen foerageergebied verloren. Tevens worden met de ingreep geen vaste vliegroutes 
aangetast.  
 
Zomer- of kraamverblijven komen met zeer hoge mate van zekerheid niet in de te amoveren 
bebouwing voor. Paarverblijven zijn niet onderzocht, maar worden gezien de kenmerken van 
plangebied niet direct verwacht (IDDS quickscan 2013) en  zijn tevens tijdens de inventarisaties 
van Croonen (2010) niet waargenomen in plangebied en directe omgeving daarvan.  
 
Winterverblijven zijn niet aanvullend onderzocht. Wij stellen voor de bevinding van Croonen te 
volgen, namelijk dat tijdens de najaarsinventarisatie geen indicaties voor winterverblijven zijn 
gevonden (ontbreken zwermen / invasies ). Om najaarsinvasies net voortijdig aan de sloop toch 
verder uit te sluiten, stellen wij voor de luchtinlaten en de schoorsteen met een net te 
overspannen. De maaswijdte van het te gebruiken materiaal dient niet groter dan 2cm te zijn. 
De datum van aanbrengen doet men het beste voor 15 augustus (begin paarseizoen), doch 
uiterlijk voor 15 september.  
 
Wel kan met de sloop de kwaliteit van het zomer- of kraamverblijf aan de Elsbroekerlaan 24 
worden beïnvloed indien de sloop wordt uitgesteld tot tussen 1 april- 1 augustus 2014, hetgeen 
de gevoelige periode van het verblijf betreft. In dat geval dienen tijdens de werkzaamheden 
aanvullende maatregelen met betrekking tot ontwerp inperking en beschutting te worden 
genomen.  
 
Met betrekking tot de nieuwe inrichting van de noordoosthoek van de slooplocatie na de sloop 
is men verplicht verstoring van de verblijfplaats aan de Elsbroekerlaan 24 te voorkomen. Dit 
behoeft nadere afstemming van de inrichtingsplannen met een deskundige op het gebied van 
vleermuizen.  
 
 
 
IDDS bv. 
Noordwijk (ZH)  
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1.  INLEIDING  

1.1   AANLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 

 
Men is voornemens het woonzorgcentrum ‘Bloemswaard’ aan de Garbialaan 3 geheel te 
amoveren. Mogelijk komen beschermde soorten vleermuizen voor in en om het plangebied. De 
voorliggende rapportage sluit aan op eerder uitgevoerd onderzoek naar het voorkomen van 
beschermde natuurwaarden op locatie: 
 
CROONEN (2010) Aanvullend vleermuisonderzoek Woonzorgzone Fase 1, Hillegom.  
IDDS B.V. (2013) Rapport betreffende een quickscan flora en fauna Garbialaan 3 te 

Hillegom. 
IDDS B.V. (2013)  Rapport betreffende aanvullend vleermuisonderzoek zomer- en 

kraamverblijfplaatsen Garbialaan 3 te Hillegom. 
 
Omgevingsdienst West Holland heeft op basis van deze onderzoeken geadviseerd om verder 
onderzoek naar paarverblijfplaatsen van vleermuizen op locatie uit te voeren (zaaknr. 014385), 
zodat met meer zekerheid kan worden aangenomen dat bij sloop de Flora- en faunawet niet 
wordt overtreden, dan wel dat maatregelen kunnen worden getroffen. Dit aanvullend onderzoek 
is uitgevoerd in samenwerking met Houter ecologie. De projectcoördinatie is door IDDS verricht.   
 
De hier voorliggende rapportage bespreekt de resultaten van het onderzoek naar 
paarverblijfplaatsen op locatie (september 2013). De onderzoeksvragen die worden gesteld, en 
die in deze rapportage worden beantwoord, zijn: 
 

• Welke soorten komen voor in en rondom het plangebied?  
• Komen in het plangebied paarverblijfplaatsen voor?  
• Heeft de ingreep negatieve effecten op vleermuizen op het niveau van de lokale 

populatie? 
• Zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk, en zo ja, welke? 
• Dient ontheffing te worden aangevraagd?  
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1.2 PLANGEBIED  

 
Het plangebied is in de woonwijk Elsbroek gelegen. De Garbialaan faciliteert voornamelijk 
bestemmingsverkeer. De te amoveren bebouwing is momenteel in gebruik als 
woonzorgcentrum. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen en zal plaats maken 
voor nieuwbouw. De nieuwbouw is reeds in gang gezet en in de zomer van 2013 opgeleverd. 
Medio november 2013 zal naar verwachting de verhuizing naar de nieuwbouw zijn afgerond, 
waarna men het verouderd zorgcomlex, dat uit begin jaren ’60 vorige eeuw dateert, zal 
amoveren.  
 
De te amoveren bebouwing bevat een kelder, een kruipruimte, en is zonder zolder. De muren 
zijn van spouw voorzien. De spouw is later nageïsoleerd door middel van opvulling van de 
spouw met tempex korrels. Het dak is plat; opgemaakt met bitumen met grind. Het dak biedt 
plaats aan een twintigtal forse luchtinlaten van circa 1.5m2 met opbouw van gegoten 
cementbeton van circa 0.8 m hoog. Een in onbruik geraakte schoorsteen van vier bouwlagen 
diep loopt van het ketelhuis in de kelder naar het dak en betreft twee niet-afgedichte schachten 
van elk circa 0.25 m2 oppervlak. Verder is een opbouw op het dak aanwezig met spouw maar 
zonder na-isolatie, welke als motorhuis voor de lift fungeert. 
 
Er staan enkele bomen en struiken rondom de bebouwing, en verder bestaat het plangebied uit 
grasstrook, parkeerplaats, en fietsenstalling. De directe omgeving bestaat uit rijtjeswoningen 
van twee bouwlagen hoog, bestrating, het nieuwbouwcomplex van HoZo in aanbouw, met 
agrarisch buitengebied in het westen op 300 meter afstand.  
 

  
Fig. 1. Ligging van het plangebied Garbialaan 3 te Hillegom.  
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2. WERKWIJZE VELDONDERZOEK 
 
 
2.1. BRONNENONDERZOEK 
 
Bronnenonderzoek is uitgevoerd door middel van het raadplegen van reeds ingevoerde 
waarnemingen (Waarneming.nl; Telmee.nl, Zoogdieratlas.nl), en door middel van het 
raadplegen van verspreidingsatlassen, door middel van het interviewen van bewoners in de 
directe omgeving, en zo mogelijk door het raadplegen van lokale deskundigen.  
 
 
2.2. VELDONDERZOEK 
 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een Petterson D240x ultrasoon detector gekoppeld 
aan een Zoom H1 harddisk recorder. Met behulp van tijdsvertraging kunnen gemaakte 
opnamen 10x vertraagd worden teruggeluisterd in het veld, en kunnen worden overgezet naar 
pc voor latere analyse met Batsound 4.0 indien er twijfel over de juiste determinatie bestaat. 
Door verschillen in frequentie, ritme en klank in combinatie met zichtwaarnemingen van gedrag 
en silhouet kunnen soorten worden onderscheiden, en kunnen onder andere foerageerplaatsen, 
vliegroutes en verblijfplaatsen worden opgespoord.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd gedurende het paarseizoen, dat voor de meeste vleermuissoorten 
gelegen is tussen 15 augustus en eind september. Bij het veldonderzoek is gewerkt volgens het 
Vleermuisprotocol 2013. Dit protocol heeft als doel op efficiënte en effectieve wijze het belang 
van een plangebied (foerageergebied, paarverblijfplaats, migratie) voor de verschillende 
soorten vleermuizen te onderzoeken. Het plangebied is één keer ’s nachts bezocht tussen 
03:30h en 05:30 (5 sept 2013), en éénmaal ’s avonds tussen 22h tot 0:30h (18 september) (zie 
tabel 1). Hierbij is met name gelet op territoriaal gedrag van baltsende mannen, om na te gaan 
of zich paarverblijfplaatsen in het plangebied bevinden. Daarnaast zijn foerageerplaatsen in 
kaart gebracht, en zijn vliegroutes geïnventariseerd.  
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3. RESULTATEN 
 

3.1 EERDER ONDERZOEK (SAMENVATTING) 

 
Croonen (2010) 
In de directe omgeving van het plangebied zijn tijdens aanvullend onderzoek naar vleermuizen 
de Gewone dwergvleermuis, de Rosse vleermuis en de Laatvlieger foeragerend of tijdens 
migratie waargenomen. Binnen de begrenzing van het plangebied zijn geen vaste 
verblijfplaatsen waargenomen (bomen, bebouwing). Een zomer- of kraamverblijfplaats van 
Gewone dwergvleermuis is op de Elsbroekerlaan 26 gevonden op circa 75 meter afstand van 
het te amoveren gebouw (40-50 individuen). In het najaar is een baltsend mannetje Gewone 
dwergvleermuis gehoord op de Elsbroekerlaan tegenover Bloemswaard, hetgeen duidt op een 
paarterritorium. Bij sloop buiten het zomer- of paarseizoen worden zijn geen  problemen te 
verwachten ten aanzien van Flora- en faunawet. Het plangebied biedt (niet-essentieel) 
foerageergebied voor Gewone dwergvleermuis en incidenteel Laatvlieger. Er zijn geen 
indicaties voor winterverblijven gevonden. De de plannen raken geen vaste, belangrijke 
vliegroutes verstoord  
 
IDDS (quickscan 2013) 
Bloemswaard is bij beoordeling wel potentieel geschikt voor gebouwbewonende soorten 
vleermuizen. Een twintigtal ventilatie-structuren biedt potentiële invlieg mogelijkheden op het 
dak. Zo ook de open stootvoegen in het lifthuis dat een opbouw op het dak heeft. De schacht 
van de schoorsteen is tevens potentieel geschikt voor vleermuizen. De potentiële 
invliegopeningen kennen echter zeer weinig beschutting gezien de hoge ligging van het dak ten 
opzichte van overige structuren. Het pand bevat een kelder. Deze is in gebruik en geheel 
verlicht. Voor vleermuizen is de kelder ongeschikt. Door realisatie van nieuwbouw is 
foerageergebied verdwenen. De kwaliteit van plangebied als leefgebied voor vleermuizen is 
daarmee achteruitgegaan. Daardoor is de kans op nieuwe kolonisatie sinds 20110 gering.  
 
IDDS (zomer- en kraamverblijven 2013) 
Alleen de Gewone dwergvlleermuis is waargenomen (foeragerend in kleine aantallen, 
langsvliegend in kleine aantallen). Boombewonende soorten zijn uitgesloten. Er zijn geen vaste 
verblijfplaatsen vastgesteld binnen begrenzing plangebied. De in 2010 waargenomen 
zomerkolonie op Elsbroekerlaan 26 is nu gevestigd in de spouw op nr. 24. Om de functionaliteit 
van deze verblijfplaats te behouden is geadviseerd de directe omgeving van de kolonie 
vleermuisvriendelijk in te richten door bij het nieuwe ontwerp een deskundige te betrekken. Om 
najaarsinvasies van Bloemswaard ten behoeve van (nieuwe) winterverblijfplaatsen te 
voorkomen is geadviseerd de lucht in- en uitlaten op het dak van Bloemswaard met netten te 
overspannen vanaf half september (zie H. 3.2). 
 
Omgevingsdienst West Holland (2013) 
De ODWH adviseert om het onderzoek naar paarverblijven van Croonen uit  2010 te 
actualiseren door middel van aanvullende opnamen in september.  
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3.2 RESULTATEN  September 2013 

 
Tijdens de twee nachtelijke inventarisaties (zie tabel 1) is alleen de Gewone dwergvleermuis 
waargenomen. Andere soorten zoals Laatvlieger, Ruige dwegvleermuis of Rosse vleermuis zijn 
niet gehoord.  
 
Tabel 1. Overzicht van de uitgevoerde opnameronden. 

Datum Tijd Zons 
ondergang 

Zons- 
opgang 

Temp. 
º C 

Bewolking 
 

Neerslag 
(mm/h) 

Windkracht 
(BFT) 

05-09-2013 01:00-03:00h 20:18 06:58 17 onbewolkt 0 1-2 
18-09-2013 21:30-23:30 19:48 07:20 11 Bewolkt 2 3-4 

 
Op 5 september is vanaf de grond rondom Bloemswaard geobserveerd door twee personen. 
Het betrof warme, onbewolkte condities, geen maan, nauwelijks wind. Overvliegende gewone 
dwergvleermuis werd met enige regelmaat gehoord langs Elsbroekerlaan (westelijke richting). 
Ten westen van de kruising met de Elsbroekerlaan-Garbialaan werd voor korte tijd (< 10 min) 
foerageergedrag waargenomen. Aan de oostzijde van het plangebied (Fig. 3.) konden de luide 
baltsroepen worden gehoord die vanaf Elsbroekerlaan 24 werden voortgebracht. Op dit adres 
was eerder een zomerkolonie aangertoffen en de locatie was daarmee op voorhand verdacht. 
Tijdens veldbezoek werd voortdurend vanaf deze locatie gebaltst, en mogelijk ook vanaf 
Elsbroekerlaan nr. 26. Het gaat hierbij waarschijnlijk om een laag aantal, twee tot maximaal vier 
baltsende mannen. Daarbij is tweemaal een invlieger waargenomen bij open stootvoeg 
weergegeven in Fig. 2. Aangenomen kan worden dat een paarverblijf van de Gewone 
dwergvleermuis in spouw van Elsbroekerlaan nr. 24 aanwezig is.  
 
Bij de kruising Garbialaan-Elsbroekerlaan, vanuit de gote Platanen op de hoek, zijn baltsroepen 
waargenomen. Vermoedelijk is tevens aan de noordwestzijde buiten het plangebied een 
paarverblijf gevestigd. Er zijn hierbij geluidsopnamen gemaakt die, vertraagd afgespeeld, 
bevestigen dat het hier om baltsende Gewone dwergvleermuis gaat. De abiotische condities 
waren tijdens uitvoer veldwerk  zeer geschikt. Er zijn geen paarverblijven binnen het plangebied 
waargenomen.  
 

 
Figuur 2. Elsbroekerlaan 24 met zomer- kraamverblijfplaats zoals in juni 2010 en juni 2013 is waargenomen. In 
september 2013 is een kleinschalig paarverblijf gewone dwergvleermuis op Nr. 24 aagetroffen (zie ook figuur 3).  

2009 / 2010 
(zomerkolonie) 
 

Juni 2013 
(zomerkolonie) 

september 
2013 
(paarplaats) 
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Op 18 september is het plangebied nogmaals bezocht. Hierbij is tevens vanaf het dak 
geobserveerd (30 minuten na zonsondergang). Gelet is daarbij op mogelijke uitvliegers vanuit 
de ventilatiestructuren. Vanaf het dak is enkele malen een overvliegende Gewone 
dwergvleermuis gehoord (westelijke richting). Er zijn geen uitvliegers gesignaleerd. Vanaf het 
dak zijn geen baltsgeluiden waargenomen,ook niet aan de zijde Elsbroekerlaan 24. Vanaf de 
grond (21h, 22h, 01:30h) bleek hier tevens geen baltsactiviteit meer aanwezig, in tegenstelling 
tot het eerder bezoek op 5 september.  
 
Op de kruising met Garbialaan is wel baltsactiviteit waargenomen. Hierbij is hetzelfde patroon 
als op 5 september gevonden, namelijk dat vanuit de oude Platanen werd gebaltst.  
 
Er zijn geen paarverblijfplaatsen of baltsende mannetjes binnen de begrenzing van het 
plangebied waargenomen. Vanuit de ventilatiestructuren op het dak werd niet gebaltst, of in- of 
uitgevlogen. Bij voorgenomen sloop in november zijn geen problemen te verwachten ten 
aanzien van paarverblijven in de omgeving van het plangebied. Wel dient men bij het ontwerp 
van de nieuwe inrichting rekening te houden met de gevonden paarverblijven (en eerder 
gevonden zomerkolonie) van de Gewone dwergvleermuis aan de Elsbroekerlaan en nabij de 
kruising Garbia-Elsbroekerlaan, door bij het ontwerp een fauna-deskundige in te schakelen. 
 

 
Figuur 3. Waarnemingen van baltsende/roepende Gewone dwergvleermuis (rode stip) nabij plangebied. 
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3.3 PLAATSEN VAN NETTEN 

 
Direct volgend op de laatste inventarisatie (18-09-2013) zijn netten over de ventilatie-structuren 
op het dak van Bloemswaard gespannen om toegang tot deze structuren te verhinderen tijdens 
zoektochten naar geschikte winterverblijfplaatsen. Door deze netten ’s nachts aan te brengen, 
direct aansluitend op de vleermuisinventarisatie, kon met grote zekerheid worden aangenomen 
dat met de maatregel geen eventuele dieren alsnog  worden ingesloten.  
 

   
Figuur 4. Schacht van schoorsteen (links). Overzicht ventilatie-structuren Bloemswaard.   
 

 
Figuur 5. Ventilatiestructuren (30 stuks) op dak Bloemswaard afgedekt met netten. 
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4. SAMENVATING EN CONCLUSIE 
 
 

Het plangebied heeft een zeer beperkte functie voor de Gewone dwergvleermuis als 
foerageergebied. De lokale populatie is hiervan niet afhankelijk. Met de sloop van Bloemswaard 
gaat geen verder foerageergebied verloren. Tevens worden met de ingreep geen vaste 
vliegroutes aangetast. Er zijn geen vaste verblijfplaatsen of indicaties daarvoor binnen de 
begrenzing van het plangebied gevonden. Met zeer hoge mate van zekerheid komen vaste 
verblijfplaatsen niet in de te amoveren bebouwing of in de bomen rondom het plangebied voor. 
De Flora- en faunawet staat sloop van Bloemswaard ons inziens niet in de weg. 
 
Om eventuele toekomstige invasies van Bloemswaard te voorkomen met betrekking 
winterverblijfplaatsen, is de toegang tot de ventilatie structuren op het dak van Bloemswaard 
voor vleermuizen verhinderd door bevestiging van netten (maaswijdte 12*12 mm) op 18 
september 2013.  
 
Met de sloop en herinrichting van het plangebied zal de functionele leefomgeving van het 
zomer- en paarverblijf aan de Elsbroekerlaan 24 worden beïnvloed. Door de sloop in november 
uit te voeren worden geen directe nadelige effecten van sloop op deze verblijven verwacht. 
Indien de sloop wordt uitgesteld tot na april, dan dient bij uitvoer sloop een deskundige op het 
gebied van vleermuizen te worden geraadpleegd om onnodige verstoring van de verblijfplaats 
te voorkomen tijdens sloopwerkzaamheden. Met betrekking tot de nieuwe inrichting na de sloop 
is men op grond van de Flora- en faunawet verplicht verslechtering van de functionele 
omgeving van de verblijfplaats aan de Elsbroekerlaan 24 te voorkomen. Geadviseerd wordt dan 
ook om bij het ontwerp van de nieuwe situatie een deskundige op het gebied van vleermuizen 
te betrekken, om tot een vleermuisvriendelijke inrichting van het plangebied te komen.  
 
 
IDDS Milieu bv 
Noordwijk (ZH)  
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1 Inleiding 
STEK-wonen werkt aan het nieuwe bestemmingsplan ‘Fase 2, woonzorgzone Elsbroek-Zuid’. In 
dit plan wordt de bouw van 44 appartementen en de aansluiting van de nieuwe weg Naronalaan 
op de Elsbroekerlaan mogelijk gemaakt.  
 
In het kader van het nieuw op te stellen bestemmingsplan is er behoefte aan een akoestisch 
onderzoek naar het te verwachten verkeerslawaai op de gevels van de nieuwbouw en de 
bestaande woningen in de directe omgeving. De bouwlocatie is gelegen binnen de wettelijke 
geluidzone van de Leidsestraat (N208) en de Olympiaweg. Onderzoek naar en toetsing van de 
toekomstige geluidbelasting is daarvoor noodzakelijk. Daarnaast is de nieuwbouw gelegen aan 
de Elsbroekerlaan, de Garbialaan en de nieuw aan te leggen Naronalaan. Van deze 30 km/u-
wegen is het, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, nodig om te weten welke 
geluidbelasting verwacht kan worden. Eventueel dient bij de bouw van het gebouw rekening te 
worden gehouden met (extra) geluidisolatie van de gevels om een goed binnenklimaat te kunnen 
garanderen. 
 
STEK-wonen heeft Het GeluidBuro opdracht verleend voor de uitvoering van het benodigde 
akoestisch onderzoek. De uitgangspunten en bevindingen van het onderzoek zijn in deze 
rapportage beschreven. In hoofdstuk 2 zijn het plan en de van toepassing zijnde geluidcriteria 
beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de bij het onderzoek gehanteerde uitgangspunten. De 
resultaten van het onderzoek zijn verwoord in hoofdstuk 4 en tot slot zijn in hoofdstuk 5 de 
conclusies en aanbevelingen van het onderzoek beschreven. In figuur 1.1 is de beoogde 
bouwlocatie van het appartementengebouw weergegeven. 
 

 
Figuur 1.1  Begrenzing plangebied nieuwbouwlocatie (bron:  ontwerp bestemmingsplan Woonzorg fase 2)  
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2 Het plan en de Wet geluidhinder 
In figuur 2.1 is de verbeelding van het bouwplan uit de concept bestemmingsplankaart 
weergegeven. Hierin is de grens van het bestemmingsplan weergegeven met een lijn met bollen. 
Het kader van het bouwvlak is weergegeven met een dikke zwarte lijn. Uit de plantekening blijkt 
dat de maximale bouwhoogte van de nieuwbouw 13,5 meter is. Aan de oostzijde van het 
plangebied is in grijs het de verkeersfunctie van de nieuwe Naronalaan aangeduid. 

 

 
Figuur 2.1  Verbeelding Woonzorgzone fase 2, Elsbroek-Zuid (bron:  concept bestemmingsplankaart )  

 
Figuur 2.2  Stedenbouwkundige opzet Elsbroek-Zuid (bron:  STEK-wonen)  
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In figuur 2.2 is de stedenbouwkundige opzet van het plangebied weergegeven. Hierin zijn onder 
meer de omlegging van de Garbialaan aan de westzijde en de nieuwe Naronalaan aan de 
oostzijde van de nieuwbouw weergegeven. 
 

2.1 Zonering 
In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidzone 
bevindt. Dit is de zone langs een weg waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden 
uitgevoerd. Uitzondering hierop zijn de wegen: 
 
 die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
 waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/u. 
 
Elke weg heeft een eigen geluidzone. De toetsing van de geluidbelasting vindt plaats per bron. 
De breedte van de geluidzone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in 
stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. In tabel 2.1 is een overzicht weergegeven van de 
geldende breedtes van geluidzones per type weg.  
 

Tabel 2.1  Overzicht breedte geluidzones per wegtype 

Aantal rijstroken Wegligging binnen stedelijk gebied Wegligging buiten stedelijk gebied 
2 200 m 250 m 

3 of 4 350 m 400 m 
5 of meer n.v.t. 600 m 

 

Voor de nieuwbouw van bestemmingsplan ‘Woonzorgzone Fase 2 Elsbroek-Zuid’ zijn de 
Leidsestraat en de Olympiaweg de relevante, gezoneerde wegen. Voor beide wegen geldt een 
geluidzone van 200 meter aan weerszijden van de weg en de nieuwbouw is binnen deze 
geluidzones gesitueerd. De afstand van het bouwplan tot de Leidsestraat is circa 175 meter en 
de afstand tot de Olympiaweg is ongeveer 120 meter.  
 
Daarnaast speelt de geluidbelasting van de 30 km/u-wegen Elsbroekerlaan, Garbialaan en de 
nieuwe Naronalaan een rol van betekenis. De geluidbelasting van deze wegen behoeft dan wel 
geen formele toetsing aan de normen van de Wet geluidhinder. In het kader van ‘een goede 
ruimtelijke ordening’ en omwille van de eisen in het Bouwbesluit, is het van belang te weten in 
welke mate het wegverkeer bijdraagt aan de geluidbelasting op de nieuw te realiseren woningen.  
 
De Naronalaan is een nieuwe 30 km/u-weg. Binnen het plan wordt de aansluiting van de 
Naronalaan op de bestaande Elsbroekerlaan mogelijk gemaakt. In het kader van ‘een goede 
ruimtelijke ordening’ is het daarom van belang om te weten wat de toekomstige geluidsbelasting 
van deze weg is op de bestaande woningen langs de weg.  
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2.2 Geluidcriteria 
Bij de bouw van nieuwe woningen binnen de geluidzone van een bestaande weg, geldt voor 
wegverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Indien uit onderzoek blijkt dat niet aan 
deze norm kan worden voldaan, dient nader onderzoek te worden verricht naar de mogelijkheid 
van geluidbeperkende maatregelen. Het gaat daarbij om bronmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het 
toepassen van een stillere wegdeksoort, of om overdrachtsmaatregelen, zoals de realisatie van 
een geluidscherm of –wal. 
 
Als blijkt dat geluidbeperkende maatregelen niet of onvoldoende effect bieden, dan is ontheffing 
voor een hogere grenswaarde mogelijk. De maximaal mogelijke ontheffingswaarde in een 
binnenstedelijk gebied bedraagt 63 dB.  
 
Omdat de Elsbroekerlaan, Garbialaan en Naronalaan niet gezoneerd zijn, hoeft de 
geluidbelasting van deze wegen niet te worden getoetst aan de normen van de Wet geluidhinder. 
Wel moet de geluidbelasting binnen de woningen (de binnenwaarde) voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. De binnenwaarde in geluidgevoelige ruimtes mag maximaal 33 dB bedragen. 
De geluidisolatie van de gevels moet dan ook voldoende zijn om het geluid van het wegverkeer 
(ook 30 km/u-wegen) te kunnen weren. 
 
De minimale eis voor de geluidwering van gevels uit het Bouwbesluit is 20 dB. Derhalve is er 
sprake van een aandachtspunt als de geluidbelasting op de gevel meer dan 53 dB bedraagt. Bij 
wegverkeer gaat het in dat geval om de totale en ongecorrigeerde geluidbelasting; de 
geluidbelasting zonder correctie volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 
In geval van de beoordeling van de geluidssituatie van de bestaande woningen langs de nieuwe 
Naronalaan is er reeds sprake van aanwezige gevels. Op basis van de berekende 
geluidsbelasting op de gevels kan een inschatting worden gemaakt van al dan niet benodigd 
aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels.  
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3 Uitgangspunten 
Het bestemmingsplan heeft een planhorizon van circa 10 jaar. Bij het akoestisch onderzoek is 
daarom uitgegaan van planjaar 2023. Het onderzoek is gebaseerd op verschillende 
basisgegevens. Deze kunnen worden opgedeeld in verkeersgegevens en omgevingskenmerken. 
De bij het onderzoek gehanteerde uitgangspunten zijn in dit hoofdstuk beschreven. 
 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd op basis van standaard rekenmethode II uit het Reken- 
en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). Bij de toetsing van de berekende geluidbelasting is 
de correctie volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast. Voor alle in dit onderzoek 
betrokken wegen geldt een correctie van -5 dB. 

 

3.1 Verkeersgegevens 
De verkeersgegevens van de Leidsestraat, Olympiaweg en Garbialaan zijn ontleend aan door de 
gemeente Hillegom aangeleverd telgegevens. De verkeerstellingen dateren van september 2011. 
De toekomstige verkeersgegevens van de Elsbroekerlaan, aangepaste Garbialaan en nieuwe 
Naronalaan zijn afgeleid uit deze gegevens. Deze gegevens zijn door de gemeente 
geaccordeerd. 
 
Als uitgangspunt is gehanteerd dat, als gevolg van de nieuwe ‘lus’ in de Garbialaan, het verkeer  
vanaf de Olympiaweg via de Garbialaan in de toekomst meer gebruik zal gaan maken van de 
route via de Elsbroekerlaan, de Faleriolaan en Abellalaan.  
 
De verkeersgegevens bestaan uit: 
 de etmaalintensiteit voor een gemiddelde weekdag; 
 het aandeel lichte, middelzware en zware voertuigen; 
 de verdeling van het verkeer over de dag-, avond- en nachtperiode. 
 
De (getelde) etmaalintensiteiten van de wegen zijn voor het planjaar opgehoogd met in totaal 
circa 15%. Dit komt neer op een verkeersgroei van circa 1% per jaar tussen 2011 en planjaar 
2023. Op basis van hetgeen hiervoor is beschreven over de wijzigingen in de verkeersstructuur, 
is de intensiteit op de Garbialaan, ten opzichte van de verkeerstelling, naar beneden bijgesteld. In 
tabel 3.1 zijn de verkeersgegevens van de verschillende beschouwde wegen gepresenteerd. 
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Tabel 3.1  Overzicht gehanteerde verkeersgegevens (planjaar 2023) 

Weg 
Etmaal-
intensiteit 
In mvt/etm 

Periode 
Gemiddeld 

uurpercentage 
verkeer 

Aandeel 
lichte 

voertuigen 

Aandeel 
middelzware 
voertuigen 

Aandeel zware 
voertuigen 

Leidsestraat 17.950 

dag 6,49% 80,1% 16,2% 3,7% 

avond 3,73% 80,1% 16,2% 3,7% 

nacht 0,89% 80,1% 16,2% 3,7% 

Olympiaweg ten 
westen van 
Garbialaan 

10.950 

dag 6,67% 83,6% 14,1% 2,3% 

avond 3,25% 83,6% 14,1% 2,3% 

nacht 0,87% 83,6% 14,1% 2,3% 

Olympiaweg ten 
oosten van 
Garbialaan 

9.440 

dag 6,71% 84,0% 14,0% 2,0% 

avond 3,23% 84,0% 14,0% 2,0% 

nacht 0,83% 84,0% 14,0% 2,0% 

Garbialaan ten 
noorden van 
Elsbroekerlaan 

4.130 

dag 6,74% 88,1% 9,8% 2,1% 

avond 3,77% 88,1% 9,8% 2,1% 

nacht 0,51% 88,1% 9,8% 2,1% 

Garbialaan ten 
zuiden van 
Elsbroekerlaan 

3.000 

dag 6,74% 88,1% 9,8% 2,1% 

avond 3,77% 88,1% 9,8% 2,1% 

nacht 0,51% 88,1% 9,8% 2,1% 

Elsbroekerlaan ten 
westen van 
Garbialaan 

1.000 

dag 6,70% 90,0% 8,0% 2,0% 

avond 3,70% 90,0% 8,0% 2,0% 

nacht 0,60% 90,0% 8,0% 2,0% 

Elsbroekerlaan ten 
oosten van 
Garbialaan 

2.500 

dag 6,70% 90,0% 8,0% 2,0% 

avond 3,70% 90,0% 8,0% 2,0% 

nacht 0,60% 90,0% 8,0% 2,0% 

Naronalaan 1.000 

dag 6,70% 94,0% 5,0% 1,0% 

avond 3,70% 94,0% 5,0% 1,0% 

nacht 0,60% 94,0% 5,0% 1,0% 
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3.2 Omgevingskenmerken 
De omgevingskenmerken zijn ontleend aan digitale ondergronden van het plangebied en de 
omgeving, openbare bestanden en applicaties op internet en het (vigerende) bestemmingsplan 
‘Elsbroek’.    

Maximum snelheid wegverkeer 
Op de Leidsestraat en de Olympiaweg geldt in het planjaar een wettelijke maximum snelheid van 
50 km.u. Op de Garbialaan, de Elsbroekerlaan en de nieuwe Naronalaan geldt een maximum 
snelheid van 30 km/u.  

Wegdekverharding 
De Leidsestraat en Olympiaweg zijn voorzien van een wegdekverharding van dicht asfaltbeton 
(DAB). Deze wegdeksoort geldt bij akoestisch onderzoek als het referentiewegdek.  
De Elsbroekerlaan, Garbialaan en Naronalaan zijn voorzien van een klinkerverharding in 
keperverband. Ten opzichte van het referentiewegdek heeft deze klinkerverharding een circa 2 
dB hogere geluidsemissie.  

Bebouwing 
De aanwezige bebouwing is ingevoerd aan de hand van de kadastrale ondergrond (GBKN) en de 
Basisadministratie gebouwen (BAG). Voor de nieuwbouw is uitgegaan van de concept 
bestemmingsplankaart die is opgesteld door stedenbouwkundig tekenburo Frans van Kleef d.d. 
25 juni 2013 en de stedenbouwkundige opzet, aangeleverd door STEK-wonen. Ook het 
Dienstencentrum en het nieuwe Bloemswaard zijn reeds in het geluidsmodel ingevoerd. Daarvoor 
is gebruik gemaakt van de ontwerptekening van Grunstra Architecten d.d. 12-11-2010. 
 
Hoogteligging 
Binnen het plangebied van het bestemmingsplan komen geen, voor het akoestisch onderzoek 
relevante, hoogteverschillen voor in het landschap. De hoogtes van de omliggende bebouwing is 
ingevoerd op basis van het aantal aanwezige bouwlagen. Ten aanzien van de nieuwbouw is een 
bouwhoogte van 13.5 meter aangehouden, overeenkomstig de maximale bouwhoogte uit het 
concept bestemmingsplan. Uitgegaan is van een gebouw van vier bouwlagen. 

Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping 
De gevels van gebouwen binnen het onderzoeksgebied hebben een geluidsreflecterende 
werking. Voor de omgeving van het plangebied is uitgegaan van een voor 20% 
geluidsabsorberende bodem (stedelijke omgeving). De geluidsreflectie en –demping zijn 
doorgerekend conform de in het Reken- en Meetvoorschrift aangegeven wijze.  

Kruispunten/minirotondes 
Het kruispunt van de Leidsestraat en de Olympiaweg is uitgevoerd met een 
verkeersregelinstallatie (VRI). Voor dit kruispunt is rekening gehouden met een geluidstoeslag als 
gevolg van het optrekken en afremmen van het verkeer. 
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Waarneempunten nieuwbouw 
Op de gevels van het geprojecteerde nieuwe appartementengebouw zijn 8 waarneempunten 
(nrs. 01 t/m 08) geplaatst. Deze zijn weergegeven in figuur 3.1.  
 
Met behulp van deze waarneempunten is de geluidbelasting op de vier gevels van het gebouw en 
per bouwlaag berekend en daarmee per gevelzijde de maatgevende geluidbelasting bepaald. Bij 
elk waarneempunt is uitgegaan van de waarneemhoogtes van 1,5, 4,5, 7,5 en 10,5 meter boven 
maaiveld. Deze hoogtes zijn representatief voor respectievelijk de begane grond, eerste, tweede 
en derde verdieping van het appartementengebouw. 
 

 
 

Figuur 3.1  Situering waarneempunten nieuwbouw 

 

Waarneempunten bestaande woningen 
De bestaande adressen die zijn gelegen binnen het invloedsgebied van de nieuwe Naronalaan 
zijn: 
 
 Woningen Elsbroekerlaan 24 en 26 
 Appartementengebouw Faleriolaan 94, 96, 98, 120, 122, 124, 142, 144 en 146 
 Appartementengebouw Faleriolaan 2 t/m 56 (even)  
 
Op de gevels van de in het onderzoek betrokken bestaande woningen zijn 9 waarneempunten 
(nrs. 11 t/m 19) geplaatst. Deze zijn weergegeven in figuur 3.2.  
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Figuur 3.2  Situering waarneempunten bestaande woningen 

 



 

Rapport  | 2182 LA - 3 WO 003 02-09-13 V1.3   pagina 14 van 21 

4 Resultaten 
Voor de bepaling van de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige nieuwbouw zijn 
geluidsberekeningen uitgevoerd. Hiervoor is een geluidsmodel opgesteld voor het 
wegverkeerslawaai. De geluidsberekeningen zijn gebaseerd op standaard rekenmethode II uit 
het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). Het geluidsmodel is gevuld met de 
verkeersgegevens en omgevingskenmerken die zijn beschreven in hoofdstuk 3. 
 
Volgens de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting getoetst per geluidsbron. Elke weg vormt 
een afzonderlijke geluidbron en de resultaten van het onderzoek zijn hierna dan ook per weg 
beschreven. In de paragrafen 4.1 t/m 4.5 zijn de resultaten van het onderzoek voor de 
nieuwbouw beschreven. In paragraaf 4.6 zijn de bevindingen van het onderzoek naar de 
geluidssituatie voor de bestaande woningen verwoord. 

 

4.1 Leidsestraat 
In tabel 4.1 zijn de resultaten van de geluidberekeningen voor de Leidsestraat gepresenteerd. 
 

Tabel 4.1  Geluidbelasting Leidsestraat (inclusief -5 dB correctie conform artikel 110 Wgh) 

Waarneempunt Gevelzijde Waarneemhoogte Geluidbelasting in dB 
01 West 1,5 m 32 
01 West 4,5 m 33 
01 West 7,5 m 35 
01 West 10,5 m 38 
02 Noord 1,5 m 38 
02 Noord 4,5 m 37 
02 Noord 7,5 m 37 
02 Noord 10,5 m 38 
03 Noord 1,5 m 38 
03 Noord 4,5 m 38 
03 Noord 7,5 m 37 
03 Noord 10,5 m 37 
04 Noord 1,5 m 36 
04 Noord 4,5 m 36 
04 Noord 7,5 m 35 
04 Noord 10,5 m 34 
05 Oost 1,5 m <30 
05 Oost 4,5 m <30 
05 Oost 7,5 m <30 
05 Oost 10,5 m <30 
06 Zuid 1,5 m <30 
06 Zuid 4,5 m <30 
06 Zuid 7,5 m <30 
06 Zuid 10,5 m 31 
07 Zuid 1,5 m 30 
07 Zuid 4,5 m 31 
07 Zuid 7,5 m 32 
07 Zuid 10,5 m 29 
08 Zuid 1,5 m 30 
08 Zuid 4,5 m 31 
08 Zuid 7,5 m 34 
08 Zuid 10,5 m 35 
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Uit tabel 4.1 blijkt dat er voor geen van de waarneempunten een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde optreedt. Het geluid afkomstig van de Leidsestraat vormt geen probleem 
voor realisering van de nieuwbouw. Nader onderzoek naar geluidbeperkende bron- en/of 
overdrachtsmaatregelen is niet nodig. 
 

4.2 Olympiaweg 
De resultaten van de berekeningen voor de Olympiaweg zijn weergegeven in tabel 4.2.  
 

Tabel 4.2  Geluidbelasting Òlympiaweg (inclusief -5 dB correctie conform artikel 110 Wgh) 

Waarneempunt Gevelzijde Waarneemhoogte Geluidbelasting in dB 
01 West 1,5 m 39 
01 West 4,5 m 40 
01 West 7,5 m 41 
01 West 10,5 m 43 
02 Noord 1,5 m 41 
02 Noord 4,5 m 42 
02 Noord 7,5 m 43 
02 Noord 10,5 m 44 
03 Noord 1,5 m 33 
03 Noord 4,5 m 34 
03 Noord 7,5 m 36 
03 Noord 10,5 m 40 
04 Noord 1,5 m 33 
04 Noord 4,5 m 34 
04 Noord 7,5 m 36 
04 Noord 10,5 m 40 
05 Oost 1,5 m <30 
05 Oost 4,5 m 31 
05 Oost 7,5 m 33 
05 Oost 10,5 m 38 
06 Zuid 1,5 m <30 
06 Zuid 4,5 m <30 
06 Zuid 7,5 m <30 
06 Zuid 10,5 m <30 
07 Zuid 1,5 m <30 
07 Zuid 4,5 m <30 
07 Zuid 7,5 m <30 
07 Zuid 10,5 m <30 
08 Zuid 1,5 m <30 
08 Zuid 4,5 m <30 
08 Zuid 7,5 m <30 
08 Zuid 10,5 m <30 

 
Uit de resultaten van tabel 4.2 volgt dat ook ten gevolge van het verkeer op de Olympiaweg er 
geen normoverschrijding zal optreden. De maximale geluidbelasting bedraagt 45 dB op de 
noordgevel. Het geluid vanaf de Olympiaweg vormt geen probleem voor realisering van de 
nieuwbouw. Nader onderzoek naar geluidbeperkende bron- en/of overdrachtsmaatregelen is niet 
nodig. 
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4.3 Garbialaan 
De Garbialaan is een 30 km/u-weg. Formele toetsing van de te verwachten geluidbelasting is niet 
nodig. In tabel 4.3 zijn de voor de nieuwbouw berekende geluidbelastingen ten gevolge van het 
verkeer op de Garbialaan weergegeven. Voor de vergelijkbaarheid met de geluidbelastingen van 
de Leidsestraat en Olympiaweg zijn de geluidbelastingen gepresenteerd inclusief -5 dB correctie. 
 

Tabel 4.3  Geluidbelasting Garbialaan (inclusief -5 dB correctie conform artikel 110 Wgh) 

Waarneempunt Gevelzijde Waarneemhoogte Geluidbelasting in dB 
01 West 1,5 m 57 
01 West 4,5 m 57 
01 West 7,5 m 57 
01 West 10,5 m 57 
02 Noord 1,5 m 51 
02 Noord 4,5 m 52 
02 Noord 7,5 m 52 
02 Noord 10,5 m 52 
03 Noord 1,5 m 43 
03 Noord 4,5 m 45 
03 Noord 7,5 m 46 
03 Noord 10,5 m 46 
04 Noord 1,5 m 39 
04 Noord 4,5 m 41 
04 Noord 7,5 m 42 
04 Noord 10,5 m 42 
05 Oost 1,5 m <30 
05 Oost 4,5 m <30 
05 Oost 7,5 m 30 
05 Oost 10,5 m <30 
06 Zuid 1,5 m 40 
06 Zuid 4,5 m 42 
06 Zuid 7,5 m 43 
06 Zuid 10,5 m 43 
07 Zuid 1,5 m 44 
07 Zuid 4,5 m 45 
07 Zuid 7,5 m 46 
07 Zuid 10,5 m 46 
08 Zuid 1,5 m 50 
08 Zuid 4,5 m 51 
08 Zuid 7,5 m 51 
08 Zuid 10,5 m 51 

 
Uit tabel 4.3 volgt dat de geluidbelasting op het westelijke deel van het gebouw aan de hoge kant 
is. De maximale geluidbelasting op de westgevel bedraagt 57 dB (62 dB zonder de toegepaste 
correctie). Op de noord en zuidgevel van het gebouw ligt de geluidbelasting over circa de eerste 
10 meter van de gevels nog boven de 48 dB.  
 
De geconstateerde hoge geluidbelasting vormt geen knelpunt voor de realisering van de 
nieuwbouw. Wel dient bij het ontwerp van het gebouw rekening te worden gehouden met wellicht 
geluidswerende voorzieningen aan de gevels ofwel de positionering van geluidgevoelige 
vertrekken binnen het gebouw. Het bouwtechnisch ontwerp van het gebouw dient middels nader 
akoestisch onderzoek daarop te worden beoordeeld.    
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4.4 Elsbroekerlaan 
Ook de Elsbroekerlaan is een 30 km/u-weg. In tabel 4.4 zijn de geluidbelastingen ten gevolge van 
het verkeer op de Elsbroekerlaan gepresenteerd, inclusief -5 dB correctie.  
 

Tabel 4.4  Geluidbelasting Elsbroekerlaan (inclusief -5 dB correctie conform artikel 110 Wgh) 

Waarneempunt Gevelzijde Waarneemhoogte Geluidbelasting in dB 
01 West 1,5 m 45 
01 West 4,5 m 46 
01 West 7,5 m 46 
01 West 10,5 m 46 
02 Noord 1,5 m 54 
02 Noord 4,5 m 54 
02 Noord 7,5 m 54 
02 Noord 10,5 m 54 
03 Noord 1,5 m 54 
03 Noord 4,5 m 55 
03 Noord 7,5 m 54 
03 Noord 10,5 m 54 
04 Noord 1,5 m 54 
04 Noord 4,5 m 55 
04 Noord 7,5 m 54 
04 Noord 10,5 m 54 
05 Oost 1,5 m 48 
05 Oost 4,5 m 49 
05 Oost 7,5 m 49 
05 Oost 10,5 m 49 
06 Zuid 1,5 m <30 
06 Zuid 4,5 m <30 
06 Zuid 7,5 m <30 
06 Zuid 10,5 m <30 
07 Zuid 1,5 m <30 
07 Zuid 4,5 m <30 
07 Zuid 7,5 m <30 
07 Zuid 10,5 m <30 
08 Zuid 1,5 m <30 
08 Zuid 4,5 m <30 
08 Zuid 7,5 m <30 
08 Zuid 10,5 m <30 

 
Uit de resultaten van tabel 4.4 blijkt dat de maximale geluidbelasting ten gevolge van het verkeer 
op de Elsbroekerlaan 55 dB bedraagt. Dat is 60 dB zonder de toepassing van correctie. 
Logischerwijs is de noordgevel van het gebouw het hoogst belast door de Elsbroekerlaan.   
 
Omdat de Elsbroekerlaan een 30 km/u-weg is, vormt de berekende hoge geluidbelasting geen 
knelpunt voor de realisering van de nieuwbouw. Wel dient bij het ontwerp van het gebouw, net als 
van het geluid afkomstig van de Garbialaan, rekening te worden gehouden met deze 
geluidbelasting. Het bouwtechnisch ontwerp van het gebouw dient middels nader akoestisch 
onderzoek te worden beoordeeld. Mogelijk zijn aanvullende, geluidsisolerende maatregelen aan 
de (buiten)gevels van het gebouw noodzakelijk om te kunnen voldoen aan het maximaal 
toelaatbare binnenniveau. 
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4.5 Naronalaan 
De nog aan te leggen Naronalaan zal ook behoren tot het 30 km/u-gebied. In tabel 4.5 zijn de 
geluidbelastingen ten gevolge van het verkeer op de Naronalaan gepresenteerd, inclusief -5 dB 
correctie.  
 

Tabel 4.5  Geluidbelasting Naronalaan (inclusief -5 dB correctie conform artikel 110 Wgh) 

Waarneempunt Gevelzijde Waarneemhoogte Geluidbelasting in dB 
01 West 1,5 m <30 
01 West 4,5 m <30 
01 West 7,5 m <30 
01 West 10,5 m <30 
02 Noord 1,5 m <30 
02 Noord 4,5 m 30 
02 Noord 7,5 m 31 
02 Noord 10,5 m 31 
03 Noord 1,5 m 33 
03 Noord 4,5 m 35 
03 Noord 7,5 m 35 
03 Noord 10,5 m 35 
04 Noord 1,5 m 42 
04 Noord 4,5 m 42 
04 Noord 7,5 m 42 
04 Noord 10,5 m 42 
05 Oost 1,5 m 51 
05 Oost 4,5 m 51 
05 Oost 7,5 m 51 
05 Oost 10,5 m 50 
06 Zuid 1,5 m 44 
06 Zuid 4,5 m 45 
06 Zuid 7,5 m 45 
06 Zuid 10,5 m 44 
07 Zuid 1,5 m 37 
07 Zuid 4,5 m 39 
07 Zuid 7,5 m 39 
07 Zuid 10,5 m 39 
08 Zuid 1,5 m 33 
08 Zuid 4,5 m 34 
08 Zuid 7,5 m 35 
08 Zuid 10,5 m 36 

 
Uit de resultaten van tabel 4.5 blijkt dat de maximale geluidbelasting ten gevolge van het verkeer 
op de nieuwe Naronalaan 51 dB bedraagt. Dat is 56 dB zonder de toepassing van correctie. De 
hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Naronalaan komt voor op de oostgevel van de 
nieuwbouw.    
 
De berekende hoogste waarde betekent geen knelpunt voor de realisatie van de nieuwbouw. De 
Naronalaan is een 30 km/u-weg en daarmee niet gezoneerd voor de Wet geluidhinder. Bij het 
ontwerp van het gebouw dient wel rekening te worden deze geluidbelasting. Het bouwtechnisch 
ontwerp van het gebouw dient middels nader akoestisch onderzoek te worden beoordeeld. 
Mogelijk zijn aanvullende, geluidsisolerende maatregelen aan de (buiten)gevels van het gebouw 
noodzakelijk om te kunnen voldoen aan het maximaal toelaatbare binnenniveau. 
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4.6 Bestaande woningen 
De nog aan te leggen Naronalaan wordt binnen de grenzen van het bestemmingsplan 
aangesloten op de Elsbroekerlaan. Het verkeer op deze 30 km/u-weg veroorzaakt een 
geluidsbelasting op de gevels van de aanliggende woningen. Deze geluidsbelasting is 
onderzocht en in kwalitatieve zin beoordeeld.  
 
In tabel 4.6 zijn de geluidsbelastingen ten gevolge van de Naronalaan gepresenteerd, zonder 
toepassing van de (-5 dB) correctie volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder.  
 

Tabel 4.6  Geluidbelasting Naronalaan (exclusief -5 dB correctie conform artikel 110 Wgh) 

Waarneempunt adres Waarneemhoogte Geluidbelasting in dB 
11 Elsbroekerweg 24 (west) 1,5 m 53 
11 Elsbroekerweg 24 (west) 4,5 m 53 
11 Elsbroekerweg 24 (west) 7,5 m 53 
12 Elsbroekerweg 24 (noord) 1,5 m 46 
12 Elsbroekerweg 24 (noord) 4,5 m 47 
12 Elsbroekerweg 24 (noord) 7,5 m 47 
13 Elsbroekerweg 26 (noord) 1,5 m 36 
13 Elsbroekerweg 26 (noord) 4,5 m 38 
13 Elsbroekerweg 26 (noord) 7,5 m 39 
14 Elsbroekerweg 24 (zuid) 1,5 m 50 
14 Elsbroekerweg 24 (zuid) 4,5 m 51 
14 Elsbroekerweg 24 (zuid) 7,5 m 51 
15 Elsbroekerweg 26 (west) 1,5 m 48 
15 Elsbroekerweg 26 (west) 4,5 m 49 
15 Elsbroekerweg 26 (west) 7,5 m 49 
16 Faleriolaan 94-146 (noord) 1,5 m 50 
16 Faleriolaan 94-146 (noord) 4,5 m 51 
16 Faleriolaan 94-146 (noord) 7,5 m 51 
16 Faleriolaan 94-146 (noord) 10,5 m 50 
17 Faleriolaan 94-146 (west) 1,5 m 53 
17 Faleriolaan 94-146 (west) 4,5 m 54 
17 Faleriolaan 94-146 (west) 7,5 m 54 
17 Faleriolaan 94-146 (west) 10,5 m 53 
18 Faleriolaan 2-56 (west) 1,5 m 55 
18 Faleriolaan 2-56 (west) 4,5 m 55 
18 Faleriolaan 2-56 (west) 7,5 m 55 
18 Faleriolaan 2-56 (west) 10,5 m 54 
19 Faleriolaan 2-56 (west) 1,5 m 55 
19 Faleriolaan 2-56 (west) 4,5 m 55 
19 Faleriolaan 2-56 (west) 7,5 m 55 
19 Faleriolaan 2-56 (west) 10,5 m 54 

 
De langs de nieuwe Naronalaan aanwezige woningen zijn allemaal vrij modern, zeker de 
woningen op de hoek van de Elsbroekerlaan. Op basis hiervan mag worden aangenomen dat de 
geluidwering van de gevels van een goed niveau is, en in elk geval voldoet aan het Bouwbesluit 
(ten minste 20 dB gevelwering). Uitgaande van een maximaal binnenniveau van 33 dB, vormt de 
geluidsbelasting van de Naronalaan een aandachtspunt als de berekende waarde hoger is dan 
53 dB. 
 
De westgevels van de woning Elsbroekerlaan 24 en van het appartementengebouw Faleriolaan 
94-146 (het tweede bouwblok vanaf de Elsbroekerlaan) zijn (nagenoeg) zonder te openen delen 
uitgevoerd. Voor deze woningen zijn daarom de noord- en zuidgevels bepalend bij de 
beoordeling van de geluidssituatie. De geluidsbelasting op deze gevels voldoet in alle gevallen 
aan 53 dB. Gesteld kan worden dat bij deze woningen het geluidsniveau acceptabel is.  
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De maximale geluidsbelasting op het appartementengebouw Faleriolaan 2-56 (het derde 
bouwblok vanaf de Elsbroekerlaan) is 55 dB. Aan deze westzijde van het gebouw zijn de 
(balkons van de) appartementen gesitueerd. Het geluidsniveau ligt net boven de veilige grens 
van 53 dB. De verwachting is echter dat, gelet op de jonge leeftijd van de woningen, met dit 
geluidsniveau nog wel wordt voldaan aan maximaal 33 dB binnenwaarde (bij gesloten deuren en 
ramen). Om hier absoluut zeker van te zijn kunnen de bouwtekeningen wellicht uitsluitsel geven 
of kan een nader onderzoek geluidwering gevels worden uitgevoerd.  
 
Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat het plan, op basis van de te verwachten 
geluidsbelasting van de nieuwe Naronalaan, niet in strijd is met een ‘goede ruimtelijke ordening’. 
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5 Conclusie en aanbevelingen 
In het kader van het nieuwe bestemmingsplan ‘Fase 2 woonzorgzone Elsbroek-Zuid’ is 
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd voor de geplande nieuwbouw van een 
appartementengebouw. Het gebouw biedt plaats aan 44 wooneenheden. De appartementen zijn 
voor de Wet geluidhinder geluidgevoelige bestemmingen. Het bouwplan is gesitueerd binnen de 
geluidzones van de Leidsestraat en de Olympiaweg. Daarnaast speelt de geluidbelasting vanaf 
de Elsbroekerlaan, de Garbialaan en de nieuwe Naronalaan een rol bij het voeren van ‘een 
goede ruimtelijke ordening’ en (latere) beoordeling van het geluidsniveau ten aanzien van de 
eisen in het Bouwbesluit. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat ten gevolge van de gezoneerde wegen Leidsestraat en Olympiaweg 
er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op het gebouw zal optreden. De 
nieuwbouw kan dan ook worden gerealiseerd zonder de toepassing van geluidbeperkende bron- 
en/of overdrachtsmaatregelen. 
 
Ten gevolge van de 30 km/u-wegen Garbialaan, Elsbroekerlaan en Naronalaan zijn er wel 
hoge(re) geluidbelastingen te verwachten. Aangezien de wegen voor de Wet geluidhinder niet 
zijn gezoneerd, is toetsing van de geluidbelasting aan de normen van de Wet niet nodig. De 
geconstateerde belasting staat de realisering van het gebouw dan ook niet in de weg. Wel dient 
bij het ontwerp van het gebouw rekening te worden gehouden met de geluidbelasting van de 
Garbialaan, Elsbroekerlaan en Naronalaan. De maximale, ongecorrigeerde  geluidbelasting op de 
nieuwbouw zijn als volgt: 
 
 Westgevel:  62 dB 
 Noordgevel: 60 dB 
 Oostgevel:  56 dB 

 
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet het bouwtechnisch ontwerp van het gebouw 
middels nader akoestisch onderzoek worden beoordeeld. Mogelijk (waarschijnlijk) zijn 
aanvullende, geluidsisolerende maatregelen aan de (buiten)gevels (west-, noord- en oostzijde) 
van het gebouw noodzakelijk om te kunnen voldoen aan het maximaal toelaatbare binnenniveau, 
zoals gesteld in het Bouwbesluit. 
 
De realisatie van de nieuwe Naronalaan zorgt voor een geluidsbelasting op de gevels van 
bestaande woningen. Het betreft de woningen op de hoek van de Elsbroekerlaan (Elsbroekerlaan 
24 en 26), de appartementen Faleriolaan 94-146 en de appartementen Faleriolaan 2-56). Gelet 
op de te verwachten maatgevende, maximale geluidsbelasting op de gevels van deze woningen 
kan worden gesteld dat deze acceptabel zijn. Gelet op de jonge leeftijd van de woningen is het 
waarschijnlijk dat wordt voldaan aan het binnenniveau van maximaal 33 dB. 
 
De geluidsbelasting op de westzijde van de appartementen Faleriolaan 2-56 is ligt 2 dB boven de 
veilige grens van 53 dB. Om voor deze woningen absoluut zeker te zijn van een goed leefklimaat, 
kan worden overwogen om op basis van de bouwtekeningen of een locatiebezoek een onderzoek 
geluidwering gevels uit te voeren.  
 
Gesteld kan worden dat het plan, op basis van de te verwachten geluidsbelasting van de nieuwe 
Naronalaan, niet in strijd is met een ‘goede ruimtelijke ordening’. 
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst, nieuwbouw

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leidsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden
01_A 1,50 32
01_B 4,50 33
01_C 7,50 35
01_D 10,50 38
02_A 1,50 38

02_B 4,50 37
02_C 7,50 37
02_D 10,50 38
03_A 1,50 38
03_B 4,50 38

03_C 7,50 37
03_D 10,50 37
04_A 1,50 36
04_B 4,50 36
04_C 7,50 35

04_D 10,50 34
05_A 1,50 22
05_B 4,50 23
05_C 7,50 24
05_D 10,50 18

06_A 1,50 26
06_B 4,50 27
06_C 7,50 28
06_D 10,50 31
07_A 1,50 27

07_B 4,50 28
07_C 7,50 28
07_D 10,50 29
08_A 1,50 29
08_B 4,50 31

08_C 7,50 32
08_D 10,50 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-9-2013 9:49:51Geomilieu V2.21



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst, nieuwbouw

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Olympiaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden
01_A 1,50 39
01_B 4,50 40
01_C 7,50 41
01_D 10,50 43
02_A 1,50 41

02_B 4,50 42
02_C 7,50 43
02_D 10,50 44
03_A 1,50 33
03_B 4,50 34

03_C 7,50 36
03_D 10,50 40
04_A 1,50 33
04_B 4,50 34
04_C 7,50 36

04_D 10,50 40
05_A 1,50 29
05_B 4,50 31
05_C 7,50 33
05_D 10,50 38

06_A 1,50 23
06_B 4,50 23
06_C 7,50 24
06_D 10,50 22
07_A 1,50 24

07_B 4,50 25
07_C 7,50 24
07_D 10,50 23
08_A 1,50 24
08_B 4,50 24

08_C 7,50 25
08_D 10,50 26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-9-2013 9:50:13Geomilieu V2.21



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst, nieuwbouw

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Garbialaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden
01_A 1,50 57
01_B 4,50 57
01_C 7,50 57
01_D 10,50 57
02_A 1,50 51

02_B 4,50 52
02_C 7,50 52
02_D 10,50 52
03_A 1,50 43
03_B 4,50 45

03_C 7,50 46
03_D 10,50 46
04_A 1,50 39
04_B 4,50 41
04_C 7,50 42

04_D 10,50 42
05_A 1,50 29
05_B 4,50 29
05_C 7,50 30
05_D 10,50 21

06_A 1,50 41
06_B 4,50 42
06_C 7,50 43
06_D 10,50 43
07_A 1,50 44

07_B 4,50 46
07_C 7,50 46
07_D 10,50 46
08_A 1,50 50
08_B 4,50 51

08_C 7,50 51
08_D 10,50 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-9-2013 9:50:23Geomilieu V2.21



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst, nieuwbouw

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elsbroekerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden
01_A 1,50 45
01_B 4,50 46
01_C 7,50 46
01_D 10,50 46
02_A 1,50 54

02_B 4,50 54
02_C 7,50 54
02_D 10,50 54
03_A 1,50 54
03_B 4,50 55

03_C 7,50 54
03_D 10,50 54
04_A 1,50 54
04_B 4,50 55
04_C 7,50 54

04_D 10,50 54
05_A 1,50 48
05_B 4,50 49
05_C 7,50 49
05_D 10,50 49

06_A 1,50 21
06_B 4,50 21
06_C 7,50 22
06_D 10,50 17
07_A 1,50 20

07_B 4,50 21
07_C 7,50 23
07_D 10,50 26
08_A 1,50 27
08_B 4,50 28

08_C 7,50 29
08_D 10,50 30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-9-2013 9:50:35Geomilieu V2.21



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst, nieuwbouw

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Naronalaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden
01_A 1,50 13
01_B 4,50 15
01_C 7,50 17
01_D 10,50 18
02_A 1,50 28

02_B 4,50 30
02_C 7,50 31
02_D 10,50 31
03_A 1,50 33
03_B 4,50 35

03_C 7,50 35
03_D 10,50 35
04_A 1,50 42
04_B 4,50 42
04_C 7,50 42

04_D 10,50 42
05_A 1,50 51
05_B 4,50 51
05_C 7,50 51
05_D 10,50 50

06_A 1,50 44
06_B 4,50 45
06_C 7,50 45
06_D 10,50 45
07_A 1,50 37

07_B 4,50 39
07_C 7,50 39
07_D 10,50 39
08_A 1,50 33
08_B 4,50 34

08_C 7,50 35
08_D 10,50 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-9-2013 9:50:47Geomilieu V2.21



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst, bestaand

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Naronalaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Lden
11_A 1,50 53
11_B 4,50 53
11_C 7,50 53
12_A 1,50 46
12_B 4,50 47

12_C 7,50 47
13_A 1,50 36
13_B 4,50 38
13_C 7,50 39
14_A 1,50 50

14_B 4,50 51
14_C 7,50 51
15_A 1,50 48
15_B 4,50 49
15_C 7,50 49

16_A 1,50 50
16_B 4,50 51
16_C 7,50 51
16_D 10,50 50
17_A 1,50 53

17_B 4,50 54
17_C 7,50 54
17_D 10,50 53
18_A 1,50 55
18_B 4,50 55

18_C 7,50 55
18_D 10,50 54
19_A 1,50 55
19_B 4,50 55
19_C 7,50 55

19_D 10,50 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-9-2013 9:51:24Geomilieu V2.21
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst
131609-13 - Gebied

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

Naam Omschr. ISO H Hdef. Type Hbron Helling Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))
6 Leidsestraat      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50

Olympiaweg, west      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50
1 Olympiaweg, oost      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50
4 Elsbroekerlaan-west      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W9a  30  30  30
5 Elsbroekerlaan-oost      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W9a  30  30  30

2 Garbialaan noord      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W9a  30  30  30
3 Garbialaan zuid      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W9a  30  30  30
5 Naronalaan      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W9a  30  30  30

2-9-2013 9:46:05Geomilieu V2.21



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst
131609-13 - Gebied

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

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)
6  50  50  50  50  50  50  17950,00   6,49   3,73   0,89

 50  50  50  50  50  50  10950,00   6,67   3,25   0,87
1  50  50  50  50  50  50   9440,00   6,71   3,23   0,83
4  30  30  30  30  30  30   1000,00   6,70   3,70   0,60
5  30  30  30  30  30  30   2500,00   6,70   3,70   0,60

2  30  30  30  30  30  30   4130,00   6,74   3,77   0,51
3  30  30  30  30  30  30   3000,00   6,74   3,77   0,51
5  30  30  30  30  30  30   1000,00   6,70   3,70   0,60

2-9-2013 9:46:05Geomilieu V2.21



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst
131609-13 - Gebied

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

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
6  80,10  80,10  80,10  16,20  16,20  16,20   3,70   3,70   3,70

 83,60  83,60  83,60  14,10  14,10  14,10   2,30   2,30   2,30
1  84,00  84,00  84,00  14,00  14,00  14,00   2,00   2,00   2,00
4  90,00  90,00  90,00   8,00   8,00   8,00   2,00   2,00   2,00
5  90,00  90,00  90,00   8,00   8,00   8,00   2,00   2,00   2,00

2  88,10  88,10  88,10   9,80   9,80   9,80   2,10   2,10   2,10
3  88,10  88,10  88,10   9,80   9,80   9,80   2,10   2,10   2,10
5  94,00  94,00  94,00   5,00   5,00   5,00   1,00   1,00   1,00

2-9-2013 9:46:05Geomilieu V2.21



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst
131609-13 - Gebied

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

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
02      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
03      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
04      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
05      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

06      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
07      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
08      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
16      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
13      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
15      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
14      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
17      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

18      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
19      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst
131609-13 - Gebied

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

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
1     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
2     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
3     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
4     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
5     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

6     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
7     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
10     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

11     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
12     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
13     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
15     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16    12,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
17     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
20     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

21     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
22     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
23     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
1     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

2     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
3     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
4     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
5     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
6     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

7     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
8     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
9     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
12     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
13     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
15     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16    12,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
17     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

19     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
20     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
21     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
22     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
23     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

24     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
25     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
26     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
27     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
28     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

29     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
30     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
31     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
32     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
33     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

34    13,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

1    20,00      0,00 Relatief 0 dB True 0,80 0,80 0,80
2    20,00      0,00 Relatief 0 dB True 0,80 0,80 0,80
3    20,00      0,00 Relatief aan onderliggend item 0 dB True 0,80 0,80 0,80
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst
131609-13 - Gebied

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

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst
131609-13 - Gebied

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

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

1     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

1     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
2     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
   12,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst
131609-13 - Gebied

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

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

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

2-9-2013 9:46:05Geomilieu V2.21



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Model: geluidsmodel STEK-wonen toekomst
131609-13 - Gebied

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

Naam Omschr. Corr.
2/3
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 bestemmingsplan Woonzorgzone fase 2

Bijlage 6  bodemonderzoek

118  bestemmingsplan "Woonzorgzone fase 2" (ontwerp)



























































































 bestemmingsplan Woonzorgzone fase 2

Bijlage 7  stedenbouwkundig kader en BKP

bestemmingsplan "Woonzorgzone fase 2" (ontwerp) 
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Stedenbouwkundige kaders en beeldkwaliteitsplan fase 2 woonzorgzone Elsbroek-zuid Hillegom

in opdracht van: gemeente Hillegom - in samenwerking met: Woonstichting Stek - projectnummer: IND01-TAL0010-07d - datum: 13 mei 2013

STEDENBOUWKUNDIG KADER EN BEELDKWALITEITPLAN

FASE 2 WOONZORGZONE ELSBROEK-ZUID HILLEGOM

in opdracht van:
Gemeente Hillegom

datum:
13 mei 2013
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Stedenbouwkundige kaders en beeldkwaliteitsplan fase 2 woonzorgzone Elsbroek-zuid Hillegom

in opdracht van: gemeente Hillegom - in samenwerking met: Woonstichting Stek - projectnummer: IND01-TAL0010-07d - datum: 13 mei 2013

Figuur 1: Stedenbouwkundig plan woonzorgzone 2006

Gebouw J
Fase 2

Figuur 2: Inrichtingsplan woonzorgzone (college 22 juni 2010)

Gebouw J

Historie en context
Uitgangspunt woonzorgzone

In de door de raad in juni 2006 vastgestelde stukken: Stedenbouwkundig plan woonzorgzo-
ne (figuur 1) en in de randvoorwaarden van het Beeldkwaliteitsplan Plan zijn we samen met 
HOZO en Stek uitgegaan van een hoge ambitie met weinig parkeren in de openbare ruimte. 
Destijds een ambitieus plan met veel ondergronds parkeren en een kwalitatieve hoogwaar-
dige inrichting van de openbare ruimte

Gebouw ABC (Fase 1 woonzorgzone)

Het  woonzorggebouw ABC,  ligt centraal met rondom een groene parkachtige ruimte 
(figuur 2). Deze groene ruimte werd omgeven door een ontsluitingsring waaraan ook in  
beperkte vorm maaiveld-parkeren (winkels en bezoekers) was gesitueerd. Het parkeren 
t.b.v. gebouw ABC was hier in eerste instantie gedeeltelijk ondergronds bedacht. Uiteinde-
lijk bleek het ondergrondse parkeren hier financieel niet haalbaar. Het maaiveld parkeren 
en de uiteindelijke omvang van het gebouw ABC dat ruimer is dan in het stedenbouwkun-
dig plan voorzien, legde een groter ruimtebeslag op het maaiveld dan aanvankelijk werd 
gedacht.

Gebouw A, B, C
Fase 1

1

Fase 3
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Stedenbouwkundige kaders en beeldkwaliteitsplan fase 2 woonzorgzone Elsbroek-zuid Hillegom

in opdracht van: gemeente Hillegom - in samenwerking met: Woonstichting Stek - projectnummer: IND01-TAL0010-07d - datum: 13 mei 2013

Historie en context
Gebouw J (Fase 2  woonzorgzone)

In Gebouw J was aanvankelijk Zorgbalans met erboven wonen voorgesteld. Een fors 
gebouw met een lengte van 92 meter en een breedte van 22  meter en ondergronds een 
parkeervoorziening (figuur 3), die mede vanwege de beperkte dieptemaat van het gebouw 
22 meter, slechts voor een gedeelte voldeed aan de parkeerbehoefte. De overige parkeer-
plaatsen werden aan de ontsluitingsring toegevoegd. Ook dit legde een groter ruimtebeslag 
op het maaiveldontwerp.

In juni 2009 kwam Stek met een mogelijke invulling voor gebouw J (figuur 4). Voorstel was 
om te komen tot een tweedeling van het gebouw d.m.v. een middengalerij en een uitbrei-
ding van het programma. Dit mede om het gebouw kostendekkend te maken. Er waren 
toen nog een aantal participanten als Huisartsenpraktijk en apotheek voor invulling van de 
begane grond  Ook toen al bleek dat door de beperkte breedte van het gebouw er slechts 
44 parkeerplaatsen ondergronds konden worden gerealiseerd. Deze oplossing was boven-
dien relatief kostbaar. De Psychogeriatrische plaatsen voor Zorgbalans waren toen op de 3e 
en 4e verdieping gesitueerd. 

Figuur 3: Randvoorwaarden gebouw J, plattegrond Figuur 4: Voorstel Stek gebouw J juni 2009 

2



Stedenbouwkundige kaders en beeldkwaliteitsplan fase 2 woonzorgzone Elsbroek-zuid Hillegom

in opdracht van: gemeente Hillegom - in samenwerking met: Woonstichting Stek - projectnummer: IND01-TAL0010-07d - datum: 13 mei 2013

Figuur 6: Alternatieve inrichtingen gebouw J (raad 26 april 2012)
 Variant 2: Parkeerlus in combinatie met de Elsbroekerlaan

Figuur 7: Alternatieve inrichtingen gebouw J (raad 26 april 2012)
 Variant 3: Kop Garbialaan gedeeltelijk parkeren onder   
 gebouw J

Figuur 8: Alternatieve inrichtingen gebouw J (raad 26 april 2012)
 Variant 4: Alleen maaiveld parkeren en vergroting van het   
 parkgebied

Alternatief gebouw J (Raad 26 april 2012)

In december 2011  heeft Stek kenbaar gemaakt het parkeren om financiële redenen  niet 
verdiept (ondergronds of halfondergronds) te kunnen oplossen. Stek kwam daarop met een 
mogelijk voorstel om het parkeren op de begane grond onder het gebouw op te lossen. Ste-
denbouwkundige  en ruimtelijke bezwaren daarbij waren:
1. Dat er onder het gebouw een onderwereld zou gaan ontstaan (er zijn geen goede  
 voorbeelden als referenties voorhanden. Een sociaal onveilige situatie;
2. Er geen functies meer op de begane grond aan het park en de koppen van het   
 gebouw worden geraliseerd;
3. Dat voor de doelgroep (ouderen) de begane grond slechts zou functioneren als   
 entrees en bergingen.

De projectgroep (stedenbouwkundige) heeft daarop gereageerd met een 4-tal varianten 
met voor en tegen (figuur 5 t/m 8). 

In de gemeenteraad is op 26 april 2012 besloten het ondergronds en halfondergronds par-
keren los te laten en  maaiveld-parkeren toe te staan. In de toelichting is aangegeven dat er 
vanuit stedenbouwkundig oogpunt een voorkeur werd uitgesproken voor de varianten 2 en 
3 (met gedeeltelijk parkeren onder het gebouw). 

Variant 1 niet omdat er met deze oplossing een anonieme plint ontstaat wat sociaal onvei-
lige situaties kan opleveren. Variant 4 (met wonen op de begane grond en geen parkeren 
onder gebouw J) was ook interessant, maar deze verdiende toen niet de voorkeur vanwege 
de grote parkeerclaim op de openbare ruimte. 

Wat alle varianten gemeen hadden was, dat er ondanks maaiveld-parkeren ook meer park-
achtige bruikbare ruimte werd gecreëerd:
1. Dit mede door de  doortrekking van de Naronalaan (toen nog met een 
 bajonetaansluiting) rechtstreeks op de Elsbroekerlaan;
2. Extra parkeren aan achterzijde gebouw J, t.p.v Naronalaan;
3. Het parkeren gedeeltelijk oplossen langs de Elsbroekerlaan;
4. De bestaande en voorgestelde ontsluitingslus wordt onderbroken;
5. Minder verhardingen en ondergronds tracee (kostenbesparing) ;

Noot: Langs de Elsbroekerlaan kan geparkeerd worden, omdat de daar gelegen woningen met achterzijde en 
achtertuinen en een groene buffer aan deze laan liggen.

3

Figuur 5: Alternatieve inrichtingen gebouw J (raad 26 april 2012)
 Variant 1: Parkeren zoveel mogelijk op maaiveld onder  
 het gebouw
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Stedenbouwkundige kaders en beeldkwaliteitsplan fase 2 woonzorgzone Elsbroek-zuid Hillegom

in opdracht van: gemeente Hillegom - in samenwerking met: Woonstichting Stek - projectnummer: IND01-TAL0010-07d - datum: 13 mei 2013

Figuur 9: Variant 5. Parkeren in openbaar gebied

Variant 5: alternatief gebouw J (2013)

In het Stuurgroepoverleg WZZ van 24 oktober 2012, gaf Stek te kennen dat het Zorgbalans-
programma mogelijk niet in Gebouw J (fase 2) past. In de onderlinge gesprekken tussen 
Stek en Zorgbalans kwam naar voren dat Zorgbalans een eigen ‘buiten’  bij het gebouw 
als noodzakelijk wenst, waarbij het wonen op de begane grond en de 1e verdieping plaats 
vindt. Ook het gebruik van eigen liften t.b.v. de groepswoningen is hier een punt van aan-
dacht. Het parkeren onder het gebouw op het maaiveld zou hierbij niet mogelijk zijn. Op 
basis van deze uitgangspunten is een aantal mogelijkheden ruimtelijk onderzocht. Hieruit 
bleek, dat deze wensen alleen op een zeer moeizame wijze zouden kunnen worden gereali-
seerd. Uiteindelijk is in overleg met Stek en Zorgbalans besproken om de mogelijke huisves-
ting van de 6 groepswoningen met 42 zorgeenheden in plandeel West (fase 3) te realiseren.

Deze wijziging t.b.v. het programma van gebouw J (naar wonen ca. 44 appartementen) 
maakt het in ruimtelijke zin mogelijk om de maatvoering van het gebouw J aan te passen 
tot een wenselijke maat. Uitgangspunt hierbij is minder programma, dus minder parkeren 
en het rechtstreeks (zonder bajonetontsluiting en geen overbouwing) doortrekken van de 
Naronalaan op de Elsbroekerlaan. Wij brengen de mogelijke lengtemaat van gebouw J terug 
tot een lengte van ca. 82 meter,  terwijl de breedte van 22 meter in stand blijft. Zo ontstaat 
hier een geleidelijker overgang met de naast gelegen grondgebonden woningen (figuur 9). 

Langs deze nieuwe ontsluitingsweg Naronalaan wordt voor een groot gedeelte het maai-
veldparkeren opgelost en blijft er tussen het parkeren en de bestaande grondgebonden 
woningen ook nog een groene buffer over. Tevens ontstaat er een zichtlijn en uitzicht vanaf 
de bestaande Urban Villa gelegen aan de Elsbroekerlaan op de parkzone rondom gebouw 
ABC.  Het rijwegprofiel van de Garbialaan wordt vanaf de westzijde af gerekend terugge-
bracht tot 6.00 meter breedte met daarlangs 2 meter voor het langsparkeren en 2 meter 
voor het trottoir. De ca. 82 meter (bouwvlaklengte was 92meter) wordt daartussen be-
paald. De ontsluiting van de woningen komen aan de Elsbroekerlaan te liggen en de wonin-
gen worden voor het merendeel georiënteerd op de parkzone. Ook zal een groot deel van 
het parkeren worden opgelost op de Elsbroekerlaan. Het is van belang om de bebouwing 
in een groene sfeer in te passen. Dit vanwege de groene karakteristiek van de wijk en de 
aanliggende parkzone. Er zijn 2 indicatieve varianten uitgewerkt voor ca. 44 appartementen 
waarbij het parkeren op het maaiveld wordt opgelost. Voor het parkeren zijn de gemeente-
lijke uitgangspunten uit het HVVP van toepassing.
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1 Variant type Urban Villa

2 woonblokken liggen georiënteerd op de Parkzone (op de zuidzijde) met een tussenliggen-
de ruimte, gebruikt om het parkeerprobleem mede op te vangen (figuur 10). Deze variant 
is een transparantere oplossing  die minder massaal bezien vanuit de parkzone overkomt. 
De bouwblokken worden uitgevoerd in 4 bouwlagen, 22 appartementen per blok, totaal 44 
appartementen. De entrees liggen aan en georiënteerd op de Elsbroekerlaan. De bergingen 
worden op de begane grond inpandig opgelost (over 2x 2 wooneenheden verdeeld) en zijn 
georiënteerd op de tussenliggende parkeerstraat. De uiteindelijke architectonische detaille-
ring  zal hierbij mede de beeldvorming en uitstraling bepalen. Van belang hierbij is wel dat 
deze gebouwen echt los in het groen komen te staan. Detailleringen die hierbij van belang 
kunnen zijn: entree, trappenhuis; balkons, tuintjes; eventueel terugspringende bovenste 
laag; variatie in materiaalgebruik.

Voordeel:  minder massaal, extra parkeren, geen achterkantsituaties (galerij), 
  mogelijke fasering.
Nadeel:   extra aandacht voor detaillering architectuur,  2 kleinere gebouwen 
  hebben meer gevels  en meer hoeken dan 1 groot gebouw. De uitwerking  
  van de gevels vraagt daardoor meer verschillende oplossingen en details  
  dan bij 1 gebouw waar meer herhaling in kan zitten (hoeft niet). Over het  
  algemeen zijn 2 kleinere gebouwen daardoor duurder in ontwikkeling.

2 Variant type Galerijontsluiting

1 groot langwerpig bouwblok met een galerijontsluiting aan de zijde van de Elsbroekerlaan 
(figuur 11). Dit bouwblok wordt uitgevoerd in 4 bouwlagen, ca. 44 appartementen. De 
woonoriëntatie is gericht op de parkzone (op de zuidzijde) en de zijstraten, te weten de 
Naronalaan en de Garbialaan. De bergingen worden centraal geclusterd in het midden van 
het blok gesitueerd, waar ook de ontsluiting (entree) tot de galerijen komt te liggen. Aan de 
Elsbroekerlaan onstaan 2 groene hoven.

Voordeel: 1 lift en 1 toegang; 

Nadeel:   grootschalig horizontaal gebouw,  aan de Elsbroekerlaan liggen de 
  galerij’s   en de entreeontsluiting (geeft de uitstraling van een achterkant  
  situatie); de gevels van de bergingen zijn 1-laags, zonder detaillering   
  (weinig tot geen uitstraling), minder parkeerplaatsen dan gewenst; geen  
  fasering mogelijk.  

Figuur 10: Alternatieve invulling gebouw J - juli 2013
  2 losse gebouwen - Model Urban villa’s

Figuur 11: Alternatieve invulling gebouw J - juli 2013
  1 langgerekt gebouw - Model galerijwoningen
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Beelkwaliteitsplan

Stedenbouwkundige aspecten
Typologie:    gestapelde woningbouw / appartementen
Rooilijn:    parkzone: direct aansluitend
    Straatzijde Elsbroekerlaan: ca 9 meter vanaf band rijweg
    Zijstraat Garbialaan: ca 6 meter vanaf band rijweg
    Zijstraat Naronalaan: ca 4,5 meter vanaf band rijweg
Bebouwingsdiepte:   22 meter
Bebouwingslengte:   ca. 82,00 meter
Bouwhoogte:   13,50 m 
Bijgebouwen:   geen
Oriëntatie:   Alzijdig
Parkeren:   Maaiveld in directe omgeving gebouw
Erfafscheidingen tuintjes:   Haag

Welstandscriteria: bouwmassa
Hoofdmassa:     Transparant, indien mogelijk objectmatig
Bovenste laag:   Eventueel terugliggend of in een afwijkend materiaal of  
    kleurstelling
Aanbouwen:   Indien noodzakelijk binnen rooilijn
Erkers:    Geen
Balkons:    Gedeeltelijk buiten het bouwvolume
Vrijstaande gebouwen:   Geen
Dakkapellen:   Geen
Geleding:   Bij type Urban Villa, verticale geleding bij type 
    Galerij ontsluiting horizontale geleding

Welstandscriteria: materialen en kleuren
Gevels:    Baksteen (roodbruin/ rood)
Kozijnen/ramen/deuren:  Contrasterend (baksteen), in bescheiden kleurstelling,  
    evt. omlijstingen/kaders afwijkende materialen 
    (bijv. hardsteen)
Dakafwerking/trim:   Ingetogen, geen zware lijsten
Dakbedekking:   Bitumen / kunststof
Regenafvoeren:    Gedetailleerd oplossen liefst buiten beeld

Welstandscriteria: oog voor detail
- Sobere textuur van de gevels. 
- Aandacht voor details, maar geen overbodige.
- Balkons gedeeltelijk in gevels oplossen. 
- Hekwerk balkons lichte constructie, eventueel transparant glas.
- Bijzondere aandacht voor entrees, balkons en gevelbeëindigingen.
- Accenten zijn mogelijk.
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 bestemmingsplan Woonzorgzone fase 2

Bijlage 8  rekenblad parkeren

bestemmingsplan "Woonzorgzone fase 2" (ontwerp) 
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parkeernorm parkeernorm totaal pkp type aanwezig- werkdag

gebouw  functie eenheid aantal per eenheid gehanteerd heids percentage overdag

fase 2 J Zorgbalans pg-bed -                0,5                0,5                -                verpleeghuis 50%

huurwoningen  woning 44                 1,2 - 2,0 1,6                70,4              woningen 50%



werkdag werkdag koop werkdag zaterdag zaterdag zondag werkdag werkdag

middag avond avond nacht middag avond middag overdag middag

50% 100% 100% 25% 100% 100% 100% -                -                

50% 90% 80% 100% 60% 80% 70% 35,20            35,20            

afgerond aantal pp 36,00           36,00           



werkdag koop werkdag zaterdag zaterdag zondag

avond avond nacht middag avond middag

-                -        -                -                -                -                

63,36            56,32     70,40            42,24            56,32            49,28            

64,00           57,00    71,00           43,00           57,00           50,00           
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