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1. INLEIDING

1.1 Inleiding

Er is het voornemen voor de realisatie van woningbouw in de tuin van Van den Endelaan 41 te Hillegom.
Het voorkomen van beschermde soorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met de plannen
effecten kunnen gaan ontstaan op planten- en diersoorten die beschermd zijn via de Flora- en faunawet.
Op grond hiervan heeft Rho adviseurs voor leefruimte te Rotterdam aan Adviesbureau Mertens B.V. uit
Wageningen gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar het voorkomen van
wettelijk beschermde soorten en om bij het eventueel voorkomen hiervan, aan te geven hoe hiermee
dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.

1.2 Het plangebied

Het plangebied is gelegen in de zuidwesthoek van de kruising van de Van den Endelaan en de Hillegomse
Beek, met het daarnaast gelegen pad en waterhoudende greppel (zie figuur 1 voor de globale ligging en
bijlage 1 voor de exacte ligging). In figuur 2 wordt en foto-impressie gegeven van de situatie eind april
2014.

Figuur 1. Globale ligging van het plangebied aan de Van den Endelaan 41 te Hillegom (rood kader).
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Figuur 2. Aanzicht van het plangebied van Van den Endelaan 41 te Hillegom en naastgelegen Hille-
gomse Beek (foto rechtsonder).
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1.2 De plannen

Het plan is om ter plaatste van het plangebied de tuin bouwrijp te maken en woningbouw te realiseren. Het
plangebied is een strook langs de Van den Endelaan (Provinciale weg N208). De woningbouw betreft een
vijftal grondgebonden woningen. Met de realisatie en het gebruik wordt de Hillegomse Beek, pad en
waterhoudende greppel niet beïnvloedt. Ook de huidige woning (nummer 41) blijft behouden. In figuur 3 is
de plansituatie weergegeven.

Figuur 3. Plansituatie Van den Endelaan 41 te Hillegom (rood kader).

1.4 Doelstelling van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde
natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet te verwachten zijn. Anderzijds worden de consequenties
van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen
worden beantwoord:
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de

directe omgeving van het plangebied aan de Van den Endelaan 41 te Hillegom?
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de

plansituatie?
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk

beschermde planten- en diersoorten?
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1.5 Opbouw rapport

Na een korte uitleg over de Flora- en faunawet (hoofdstuk 2) komen achtereenvolgens aan de orde:
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3).
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4).
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5).
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.
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2. FLORA- EN FAUNAWET

2.1 Flora- en faunawet

In de Flora- en faunawet zijn regels gegeven over de bescherming van de in het wild levende planten- en
diersoorten, mede ter uitvoering van de soortbescherming in de Europese Richtlijnen (Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn). Deze soortenbescherming van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn geïntegreerd in de
Flora- en faunawet. Deze soortenbescherming houdt in dat handelingen zoals het doden, opzettelijk
verontrusten, verstoren of vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen, holen, nesten, eieren van dieren
en het uitgraven, plukken en vernietigen van groeiplaatsen van planten verboden zijn.

Een ruimtelijke ingreep kan gepaard gaan met negatieve effecten op planten en dieren. Om een ruimtelijk
plan tot uitvoering te kunnen brengen die negatieve effecten heeft op beschermde soorten, is in een aantal
gevallen een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken noodzakelijk. Om een dergelijke
ontheffing te kunnen verkrijgen, moet aangetoond worden dat de voorgenomen ruimtelijke ingreep geen
afbreuk zal doen aan de gunstige staat van instandhouding van de beschermde soorten. Qua mate van
bescherming kan onderscheid worden gemaakt in de volgende drie beschermingsregimes.

Algemeen voorkomende soorten (categorie 1: lichte bescherming)
Voor algemeen voorkomende soorten zoals haas, egel, veldmuis, bruine kikker of gewone pad geldt sinds
begin 2005 een algemene vrijstelling. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd als
zij worden geschaad op voorwaarde dat met deze soorten goed omgegaan wordt: zij mogen niet onnodig
gedood of gewond worden en activiteiten dienen buiten de kritieke periode plaats te vinden.

Minder algemeen voorkomende soorten (categorie 2: matige bescherming)
Voor soorten die minder algemeen voorkomen als eekhoorn, steenmarter, levendbarende hagedis en
diverse soorten orchideeën geldt dat een ontheffing vereist blijft bij ruimtelijke ingrepen die negatieve
effecten voor deze soorten hebben. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden als wordt gewerkt
volgens een door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. In zo’n gedragscode
geeft een sector of initiatiefnemer zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van
beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het hebben van een gedragscode voor de minder
algemeen voorkomende soorten is alleen nog een ontheffing nodig voor werkzaamheden die niet conform
de gedragscode worden uitgevoerd.

Strikt beschermde soorten (categorie 3: strikte bescherming)

Voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan, vanwege de Vogelrichtlijn te beschermen
vogelsoorten en soorten die zijn opgenomen bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en
plantensoorten (o.a. ringslang, hazelworm, boommarter, das en waterspitsmuis) geldt dat een ontheffing
alleen wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze
soorten, er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en er sprake is van een in of bij
de wet genoemd belang.

2.2 Rode lijst

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder
het beschermingsregime van de Flora- en faunawet.
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Tussen de Flora- en faunawet en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van
'gunstige staat van instandhouding' kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere"
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die niet afnemen in aantal (geen
Rode lijstsoort) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van instandhouding" niet in
het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen in aantal (soorten die
wél op de Rode lijst staan) is een uitgebreide effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de
zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in
acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en
hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen van doden en verwonden van
algemenen soorten.



Quick scan Flora- en faunawet woningbouw Van den Endelaan 41 te Hillegom.
Eindrapport mei 2014

Adviesbureau Mertens 8 Wageningen

3. METHODE

Op dinsdag 29 april 2014 is een bezoek gebracht aan de plangebied en directe omgeving van Van den
Endelaan 41 te Hillegom. Gedurende dit bezoek is het plangebied en de directe omgeving beoordeeld op
het mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van
aanwezige ecotopen en sporen. Er is geen gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om
het (potentieel) voorkomen van beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl
worden beheerd voor een veel groter gebied. Het plangebied Van den Endelaan 41 te Hillegom is gelegen
op de grens van twee deelgebieden in Waarneming.nl; Hillegom-west en Hillegom-centrum. Overige
waarnemingen worden bewaard op kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog
groter schaalniveau in verspreidingsatlassen. De omvang van het plangebied staat niet in verhouding tot
deze informatie.
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING

4.1 Flora

Het plangebied van Van den Endelaan 41 te Hillegom is volledig in cultuur gebracht. Het voorkomen van
beschermde planten wordt hierin niet aannemelijk geacht. Gedurende het verkennend veldonderzoek op
dinsdag 30 april 2014 zijn geen beschermde plantensoorten vastgesteld in de tuin, op muren, in
straatkolken of anders. Op grond hiervan wordt het voorkomen van beschermde plantensoorten
uitgesloten.

4.2 Vleermuizen

Het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen kan worden uitgesloten. In de bomen zijn geen gaten
vastgesteld die in potentie geschikt zijn als kolonie- en/of paarplaats van boombewonende vleermuizen
zoals de rosse en ruige dwergvleermuis. Het ontbreekt verder aan bebouwing.

Overwinteringsplaatsen ontbreken in of direct rond het plangebied Van den Endelaan 41 te Hillegom. Er
zijn geen gaten waarin vleermuizen zich kunnen ophouden.

De Hillegomse Beek is een potentiele vliegroute van water- en meervleermuis. Deze beek wordt echter
niet direct of indirect beïnvloedt in de aanleg- of gebruiksfase. Overige kenmerkende
landschapselementen zoals bomenrijen en (hoog opgaande) bouwwerken ontbreken. Op grond hiervan
kunnen effecten op (potentiele) vliegrouten worden uitgesloten.

Het voorkomen van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals
dijken en rivieren niet aansluiten op het plangebied Van den Endelaan 41 te Hillegom.

Met de realisatie van de plannen zal een deel van de tuin van vorm veranderen. Er wordt bebouwing
toegevoegd en cultuurgroen veranderd waarbij bomen worden gerooid langs de Van den Endelaan
(Provinciale weg N208). Doordat gedeeltelijk nieuw cultuurgroen (tuinen rond de woningen), de huidige
tuin van nummer 41 blijft behouden en omdat er in de omgeving voldoende alternatieven zijn, worden
effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen uitgesloten.

4.3 Overige zoogdieren

Het is mogelijk dat ter plaatse de huismuis leeft. Deze soort is niet beschermd. Het voorkomen van licht
beschermde soorten is aannemelijk. Mogelijk komt mol, bosmuis en huisspitsmuis voor. Voor de licht
beschermde soorten bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet.
Het voorkomen van matig of zwaar beschermde soorten wordt, gelet op de ligging en mate van verstoring
(naast Provinciale weg N208), uitgesloten. Daarnaast is de tuin is te klein voor eekhoorn om een
essentiële functie te kunnen vervullen. Gedurende het verkennend veldonderzoek werden ook geen
sporen vastgesteld van eekhoorn zoals afgekloven dennenappels.
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Figuur 3. Aanzicht van de potentiele vliegroute die niet beïnvloedt zal worden door de plannen
(bovenste twee foto’s) en mogelijk alternatief foerageergebied in de omgeving (alle foto’s).

4.4 Broedvogels

Het voorkomen van broedvogels in het plangebied en directe omgeving is aannemelijk. In bomen en
struiken kunnen vogels broeden zoals merel, fitis, vink en winterkoning. Het voorkomen van vogels met
vaste rust- en verblijfplaatsen zoals gierzwaluwen en huismussen is zeker uitgesloten omdat bebouwing
ontbreekt. Het plangebied kent daarnaast te veel verstoring om een functie te kunnen vervullen voor
ransuil, boomvalk of bijvoorbeeld havik. Gedurende het verkennend veldonderzoek op 29 april 2014
werden van zulke vogels ook geen nesten aangetroffen.
In verband met het voorkomen van nesten van algemene vogels is het noodzakelijk dat wordt gewerkt
buiten het broedseizoen of op een manier dat nesten en eieren niet worden geschaad.

4.5 Amfibieën

Als gevolg van de aanwezigheid van een vijver in de tuin ter plaatste van het plangebied, de Hillegomse
Beek en een waterhoudende greppel in de omgeving, kunnen ter plaatse van het plangebied aan de Van
den Endelaan 41 te Hillegom, algemene amfibieën voorkomen die licht beschermd en niet bedreigd zijn.
Voor de licht beschermde en niet bedreigde amfibieën bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en
faunawet. Met de realisatie van de plannen wordt alleen de vijver nadelig beïnvloedt.
Het voorkomen van matig of zwaar beschermde soorten wordt uitgesloten. Het plangebied is ongeschikt
voor de rugstreeppad omdat de tuin volledig in cultuur is en voor een deel beschaduwd is. Doordat het
plan in één keer zal worden gerealiseerd zal de realisatie van het plan ook geen aantrekkende werking
hebben op deze pad. Het voorkomen van overige matig en zwaar beschermde soorten wordt uitgesloten
op basis van regionale verspreiding.
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4.6 Vissen

De realisatie van het plan is voorzien op het land, ter plaatse van de tuin. Hierbij zal de vijver verloren
gaan. Deze vijver is echter niet van waarde voor beschermde vissoorten; geschikte ecotopen ontbreken
namelijk.
De aangrenzende Hillegomse beek en waterhoudende greppel worden niet (nadelig) beïnvloed. Op grond
hiervan worden effecten op (beschermde) vissen uitgesloten.

4.7 Reptielen

Gezien de huidige ligging (naast Provinciale weg N208), ten opzichte van de verspreiding van reptielen
(zie Ravon.nl), de ligging en de aanwezige ecotopen (volledig gecultiveerd), kan de aanwezigheid van
reptielen worden uitgesloten.

4.8 Overige

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde geleedpotigen en
mollusken (o.a. brede geelgerande waterroofkever en zeggekorfslak) worden uitgesloten.
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE

Er zijn plannen voor de realisatie van vijf woningen in de tuin van de Van den Endelaan 41 te Hillegom.
Deze activiteiten zouden kunnen samen gaan met effecten op beschermde soorten. Op grond hiervan is
een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde planten- en diersoorten.

Er is vastgesteld dat er vleermuizen kunnen vliegen/foerageren in lage dichtheid. Deze dieren kunnen er
gewoon blijven vliegen in de aanleg- en gebruiksfase. Effecten op vleermuizen worden derhalve
uitgesloten. Er is verder vastgesteld dat er algemene broedvogels voorkomen. In verband met het
voorkomen van deze algemene broedvogels wordt aangeraden om te werken buiten het broedseizoen of
op een manier dat de vogels niet tot broeden komen. Verder komen er algemene kleine zoogdieren en
amfibieën voor. Voor deze soorten bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet. Het
voorkomen van overige beschermde soorten is uitgesloten.

Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde soorten uitgesloten; de realisatie en
uitvoering van het plan zijn niet in strijd met het gestelde binnen de Flora- en faunawet.
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BIJLAGEN



1. EXACTE LIGGING



2. BEGRIPPEN

Baltsplaats Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt
verdedigd tegen andere mannetjes.

Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt
regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.

Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving
van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop.

Kolonie Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt.

Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook
vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.

Paarplaats Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis
is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit
rapport omschreven als “herfst situatie”.

Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere
vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent).

Vliegroute Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar
foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route.
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer,
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel.

Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of
trekkers.

Zwermen Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van
de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele
kolonieplaats.

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en



temperatuurwisselingen zijn nihil.

Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan
niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.
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Samenvatting 

In opdracht van Van Rhijn Bouw B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juni 2013 een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Van den Endelaan 41 te Hillegom in de 
gemeente Hillegom. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie een 
perceel te splitsen en nieuwbouw te realiseren. Het onderzoek is nodig in het kader van een 
bestemmingsplanwijziging, aangezien naar verwachting eventueel aanwezige archeologische 
resten bij toekomstige graafwerkzaamheden in het gebied zullen worden verstoord. Een 
archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische 
waarden is derhalve verplicht conform het vigerend gemeentelijk beleid.  
 
Zoals op basis van het bureauonderzoek al verwacht werd, bestaat de opbouw van de bodem in 
het plangebied uit Oude Duinafzettingen op strandwalzand. In afwijking met wat op basis van het 
bureauonderzoek verwacht werd, zijn in het plangebied geen onverstoorde, kalkloze Oude Duin-
afzettingen aangetroffen. Er zijn geen humeuze of kalkloze lagen waargenomen. De opgestelde 
gespecificeerde archeologische verwachting kan voor het plangebied naar beneden toe bijge-
steld worden. Voor het plangebied geldt een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen 
(archeologische resten) vanaf het Neolithicum. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat bij de uitvoering van de 
plannen geen archeologische resten zullen worden verstoord. 
 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voor-
genomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumenten-
zorg (AMZ) noodzakelijk geacht.  
 
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 
aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) 
aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 
 
Over dit advies kunt u contact op nemen met de bevoegde overheid, in deze mevrouw Kraay, 
beleidsmedewerker van de gemeente Hillegom en haar adviseur mevrouw Van Zwienen, 
archeoloog van de Omgevingsdienst West-Holland. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In opdracht van Van Rhijn Bouw B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juni 2013 een 
archeologisch bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) verkennende 
fase door middel van boringen uitgevoerd in plangebied Van den Endelaan 41 in de gemeente 
Hillegom. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie een perceel te 
splitsen en nieuwbouw te realiseren, waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is. Op de 
archeologische beleidskaart van Hillegom ligt het plangebied in categorie AWV3 en AWV5 (figuur 
1). Het beleid voor categorie AWV3 schrijft voor dat bij bodemingrepen groter dan 100 m2 en 
dieper dan 30 cm -Mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Het beleid voor 
categorie AWV5 schrijft voor dat bij bodemingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 100 cm -Mv 
een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd (Schute, 2007). De omvang van de 
bodemingrepen bedraagt 2.300 m2 en de diepte van de ingrepen is nog onbekend. Het onder-
zoek is nodig aangezien naar verwachting eventueel aanwezige archeologische waarden bij 
toekomstige graafwerkzaamheden in het gebied zullen worden verstoord. 
 

1.2 Ligging van het plangebied 
Het plangebied ligt ten westen van de Van den Endelaan direct ten zuiden van de bebouwde kom 
van Hillegom (figuur 2). Op luchtfoto’s uit Google Earth is het plangebied afgebeeld als grasland 
met bomen en struiken. Volgens de geraadpleegde topografische kaart en het Actueel Hoogte-
bestand Nederland (AHN; http://www.ahn.nl/) bedraagt de huidige maaiveldhoogte in het plan-
gebied ongeveer 0,5 m +NAP.  
 

1.3 Planomschrijving 
Het huidige perceel zal gesplitst worden. De huidige bebouwing blijft gehandhaafd. Langs de 
Van den Endelaan zal nieuwbouw gerealiseerd worden. 
 

1.4 Doel- en vraagstelling 
De doelstelling van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied aan de hand van bestaande bronnen 
teneinde een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Het doel van het veld-
onderzoek is het toetsen en aanvullen van deze gespecificeerde verwachting. Op basis van de 
onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in 
hoofdstuk 4 een advies gegeven over de omgang met eventueel aanwezige archeologisch 
relevante geo(morfo)logische eenheden of archeologische resten.  
 
Onderzoeksvragen: 
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1. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied 
bekend?  

2. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 
3. Zijn in het plangebied archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeolo-

gische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door de geplande inrichting?  
4. Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen? 
5. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?  
6. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden? 
7. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 

worden omgegaan?  
 

1.5 Kwaliteit 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 
3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl). 
Voorafgaand aan het veldonderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld en ter goedkeuring 
aan mevrouw Kraay van gemeente Hillegom en haar adviseur voorgelegd. Dit PvA is goedgekeurd 
(dd. 06-06-2013). Voor de in deze notitie genoemde archeologische perioden wordt verwezen naar 
tabel 1. Daarnaast is achter in dit rapport een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen.  
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 
Tijdens het bureauonderzoek wordt aan de hand van verschillende bronnen informatie verzameld 
om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw van de bodem en de 
sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Om een indruk te krijgen van het voor-
malige landschap is onder andere gebruik gemaakt van verschillende geologische, geomorfolo-
gische en bodemkundige kaarten. Voor informatie omtrent het reliëf in en rondom het plangebied 
is het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) geraadpleegd (www.ahn.nl). Om de bekende 
archeologische gegevens te inventariseren zijn de beleidsadvieskaart van de gemeente Hillegom 
(Schute, 2007), de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zuid-Holland, de 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en het Archeologisch Informatie Systeem 
(ARCHIS II) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geraadpleegd.  
 
Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van eventuele bebouwing en/of bodemverstoringen in 
het plangebied zijn onder andere historisch kaartmateriaal (www.watwaswaar.nl) en het Bodem-
loket (www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Voor een volledig overzicht van de geraadpleegde 
bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst achter in dit rapport.  
 

2.2 Aardkundige situatie 
Hillegom ligt landschappelijk gezien in de overgangszone van het duingebied (de kustbarrière) 
naar het achterliggende veengebied (de kustvlakte) van West-Nederland. De ontstaanswijze van 
dit gebied hangt nauw samen met de zeespiegelstijging in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar gele-
den). In de periode van snelle zeespiegelstijging in het Atlanticum (circa 7000 voor Chr.) zijn 
buiten de huidige kustlijn onder invloed van getijden, golfwerking en wind waarschijnlijk al strand-
wallen gevormd door sedimenttransport. Deze strandwallen werden door een snel stijgende 
zeespiegel echter korte tijd later weer afgebroken. De oudste strandwallen zijn als een gordel van 
zandopduikingen in het kustgebied tot ontwikkeling gekomen. Aan het eind van het Atlanticum en 
het begin van het Subboreaal (circa 3900 voor Chr.) bereikte de zee zijn maximale uitbreiding, 
waarna door een minder snel stijgende zeespiegel uitbouw van de kust in westelijke richting 
(progradatie) kon plaatsvinden, ongeveer tot enkele eeuwen voor de jaartelling. In deze periode 
ontstond een complex van strandwallen die bedekt werden met lage duinen (de Oude Duinen) met 
tussen de strandwallen laaggelegen strandvlakten. Doordat de strandwallen net boven storm-
vloedhoogte werden gevormd, liggen ze enigszins boven de zogenaamde zeespiegelcurve 
(Berendsen, 2004; Schute, 2007).  
 
Geomorfologie  

Geomorfologisch gezien ligt het plangebied in een vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie van 
duinen/strandwal (DLO-Staring Centrum/RGD, 1992: code 1M49). Op het AHN is de strandwal 
door de aanwezige bebouwing niet duidelijk herkenbaar (www.ahn.nl/viewer).  
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Bodem 

De bodem in het plangebied bestaat uit kalkhoudende enkeerdgronden (Staring Centrum, 1992: 
code EZ50A). Kalkhoudende enkeerdgronden zijn zandgronden met een donkere bovengrond 
van ten minste 50 cm (De Bakker, 1966). De bodemkaart van Van der Meer (1952) geeft een 
gedetailleerd beeld van de bodemkundige opbouw in het plangebied. In het plangebied worden 
kalkhoudende zanderijgronden aangegeven (Van der Meer, 1952: code Wz2). Oorspronkelijk is 
de top van de strandwallen ontkalkt door verwering. De kalkrijke zanderijgronden zijn echter cen-
traal op de oorspronkelijke strandwal te vinden, terwijl de kalkhoudende en kalkloze zanderij-
gronden langs de flanken liggen. Dit kalkverloop is het effect van de ontzandingen. De strandwal 
is hierbij als het ware afgetopt, waarbij de kalkrijke afzettingen aan de oppervlakte zijn komen te 
liggen (figuur 3).  
Op de bodemkaart staat in de directe omgeving van het plangebied grondwatertrap II aange-
geven. Een grondwatertrap II wijst erop dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand minder dan 
40 cm -Mv en de laagste grondwaterstand tussen de 50 en 80 cm -Mv bedraagt. Een dergelijk 
hoge grondwaterstand betekent dat eventueel aanwezige organische archeologische resten 
(zoals hout en bot) vanaf 0,8 m -Mv goed geconserveerd zullen zijn. Ook anorganische archeo-
logische resten kunnen nog in goede staat in de bodem aanwezig zijn. 
 

2.3 Bewoningsgeschiedenis 
(Cultuur)historische achtergrond 

Het dorpje Hillegom is zeer waarschijnlijk in de Vroege Middeleeuwen gesticht, maar de streek 
was al lang daarvoor bewoond. Dit is gebleken uit diverse archeologische vondsten in Hillegom 
en omgeving. Vanaf de Late Steentijd (Laat Neolithicum) rond 2850 voor Chr. werd het gebied 
rondom Hillegom voor het eerst bewoond. Voor deze tijd werd het gebied waarschijnlijk slechts 
incidenteel bezocht tijdens de jacht en visserij. De mensen vestigden zich op de strandwal. Deze 
locatiekeuze was weloverwogen. De strandwal zorgde voor droge voeten omdat deze hoger lag 
dan de rest van de omgeving. De zandgronden zorgden tevens voor een ideale ondergrond voor 
landbouw en veeteelt, de twee belangrijkste pijlers van de neolithische samenleving (Schute, 
2007). De eerste vermelding van het dorp Hillegom dateert uit de 13e eeuw. In 1248 schonk de 
Roomse koning, graaf Willem II, de kapel van Hillegom aan abt Lubbert II van de Abdij van 
Egmond. Het bestaan van een kapel betekent dat er kerkgangers waren en dus dat het dorp 
Hillegom een feit was. Vanaf de 19e eeuw kwam de bollenteelt in op. Tegelijkertijd vonden 
grootschalige ontzandingen plaats.  
 
In de Atlas Leefomgeving staan geen rijksmonumenten in het plangebied aangegeven 
(www.atlasleefomgeving.nl).  
 
Historisch landgebruik 

Om inzicht te krijgen in het grondgebruik in het plangebied in de Nieuwe tijd biedt de analyse van 
historische kaarten een goede invalshoek. Op de ‘Kaart van Holland’ uit 1681 van Jacob Aertsz. 
Colom staat in het plangebied geen bebouwing afgebeeld (Sijmons & Van Eeghen, 1990). De 
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Hillegomse Beek staat wel aangegeven. Op de kadastrale minuut uit de periode 1811-1832 staat 
langs de Hillegomse Beek bebouwing aangegeven, deze ligt echter niet in het plangebied 
(www.watwaswaar.nl; zie figuur 4). Het plangebied is ook op topografische kaarten uit circa 1850 
en 1900 onbebouwd (Wieberdink, 1989). De Van den Endelaan is op deze kaarten nog niet aan-
gegeven. Vanaf eind jaren 60 van de vorige eeuw is de huidige situatie afgebeeld (www.watwas-
waar.nl).  
 

2.4 Archeologie  
Archeologische verwachting 

Op de Archeologische beleids- en verwachtingskaart van de gemeente Hillegom ligt het plan-
gebied deels in een zone met een hoge verwachting en deels in een zone met een middelhoge 
verwachting. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het plangebied op een strandwal 
of een deels afgegraven strandwal (Schute, 2007). Op de IKAW ligt het plangebied in een zone 
met een hoge kans op het aantreffen van archeologische waarden. Deze waardering is geba-
seerd op de ligging van het plangebied op een strandwal (Deeben, 2008; zie ook www.cultureel-
erfgoed.nl). Op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zuid-Holland ligt 
het plangebied in een zone met een zeer hoge kans op het aantreffen van archeologische sporen 
(http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=chs).  
 
Bekende archeologische resten 

In ARCHIS staan geen archeologische monumenten geregistreerd in de directe omgeving van het 
plangebied (figuur 2). Uit de omgeving van het plangebied zijn enkele vondsten uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd bekend (figuur 2). In het centrum van Hillegom (afstand ca. 250 m) 
is tijdens een booronderzoek een fragmentje laat-middeleeuws aardewerk aangetroffen (ARCHIS-
waarnemingsnummer 45389). Op het terrein van de Brakershof (afstand ca. 500 m) zijn enkele 
restanten van twee 17e eeuwse boerderijen of woningen aangetroffen (ARCHIS-waarnemings-
nummer 49591). Tijdens een booronderzoek op het voormalige Hof van Hillegom (afstand ca. 350 
m) zijn diverse archeologische resten van het Hof aangetroffen (ARCHIS-waarnemingsnummers 
433478, 433480 en 433484). De vondsten zijn in een mogelijke gracht of ter plaatse van mogelijke 
funderingen in een verstoord pakket aangetroffen. Onder het verstoorde pakket zijn in de boringen 
kalkloze Oude Duinafzettingen op kalkrijk strandwalzand aangetroffen (Verschoof e.a., 2012). 
 

2.5 Verstoringen 
De gevolgen van de hierboven genoemde bollenteelt en ontzandingen waren vanuit archeologisch 
oogpunt desastreus. De reeds vanaf de Prehistorie bewoonde duinen en strandwallen werden 
afgegraven. Enerzijds werd het zand gebruikt om dorpen en steden uit te kunnen breiden, om 
metselstenen te produceren, om spoorwegen en trambanen aan te kunnen leggen of bijvoorbeeld 
als ballast voor schepen, anderzijds leverden de ontzandingen een voor de bollenteelt geschikte 
bodem op. Hiervoor is namelijk een kalkrijke grond nodig; de top van een strandwal of een duin is 
door verweringsprocessen ontkalkt. Het afgraven van de duinen en strandwallen heeft ervoor ge-
zorgd dat een groot deel van het archeologische erfgoed van de Bollenstreek verloren is gegaan. 
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Aangezien op de bodemkaart staat aangegeven dat sprake is van een kalkrijke bodem, wordt 
verwacht dat dergelijke werkzaamheden ook in het plangebeid hebben plaatsgevonden (Schute, 
2007). 
 

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting 
Het plangebied ligt deels op de strandwal van Hillegom en deels op een afgegraven deel van 
deze strandwal. Voor deze strandwal geldt een hoge archeologische verwachting voor vind-
plaatsen uit de periode Neolithicum t/m Late Middeleeuwen. Indien de strandwal is afgegraven 
tot op het kalkrijke zand, dient deze verwachting naar beneden te worden bijgesteld. Archeolo-
gische vindplaatsen worden namelijk in het kalkloze duin- of strandwalzand verwacht.  
 
Vindplaatsen uit de periode Neolithicum t/m Late Middeleeuwen kunnen voorkomen in de top van 
het strandwalzand of Oud Duinzand. De omvang van de te verwachten nederzettingsterreinen 
kan variëren van relatief klein (minder dan 1000 m²) tot groot (groter dan 1 ha). Het potentiële 
archeologische niveau ligt op of in de duin- en strandwalafzettingen en kan zich kenmerken door 
de aanwezigheid van een humeuze (cultuur)laag met daarin antropogene objecten als houtskool, 
bot, steen en artefacten (voornamelijk aardewerk). 
 
Op grond van de historische kaarten worden geen overblijfselen (funderingen) van gebouwen uit 
de vroege Nieuwe tijd (periode 16e-18e eeuw) in het plangebied verwacht.  
 
Indien de bodemopbouw echter verstoord is geraakt door (graaf)werkzaamheden ten behoeve van 
de bollenteelt of ontzandingen, dan geldt voor het plangebied een lage archeologische verwach-
ting voor alle hierboven beschreven perioden. Eventuele archeologische waarden zullen door 
dergelijke (graaf)werkzaamheden verstoord zijn, waardoor resten waarschijnlijk niet meer in situ 
aanwezig zijn en de informatiewaarde van deze resten gering is. Om het verwachtingsmodel te 
toetsen en aan te vullen, is een verkennend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode  
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een booronderzoek verkennende fase. Het 
doel van het veldonderzoek door middel van boringen is om de in het bureauonderzoek opgestelde 
specifieke archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. Tijdens het veld-
onderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is gebleven en waar 
niet. Daarnaast wordt vastgesteld of het bodemprofiel en eventuele archeologische indicatoren 
aanleiding geven te veronderstellen dat archeologische resten aanwezig kunnen zijn in het plan-
gebied. Daartoe zijn 5 boringen zo verspreid mogelijk over het plangebied geplaatst (figuur 5).  
 
Er is geboord tot maximaal 2,8 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een 
zuigerboor met een diameter van 5 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Neder-
lands Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP 
(Deborah 2; Bijlage 1). Alle boringen zijn ingemeten met behulp van een RTK-GPS (x-, y- en z-
waarden). Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van verbrokkeling en versnijding 
gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, 
aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).  
 

3.2 Resultaten  
Bodemopbouw 

Tijdens het veldonderzoek is vanaf maaiveld een 20 tot 40 cm dikke bouwvoor aangetroffen. De 
bouwvoor bestaat uit (donker)bruingrijs, matig humeus zand. In boring 5 is de bouwvoor afgedekt 
door 120 cm opgebracht zand, bestaand uit licht(bruin)grijs zand.  
 
Omgezet pakket 
Onder de bouwvoor is in alle boringen lichtbruingrijs tot lichtgeelgrijs, kalkrijk zand met zand-
brokken waargenomen. Dit pakket is geïnterpreteerd als omgezet Oud Duinzand. De top van dit 
pakket is tussen 0,2 en 1,4 m -Mv (0,22 en 0,51 m -NAP) aangetroffen. 
 
Oude Duinafzettingen 
Het omgezette pakket gaat abrupt over in lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk zand. In dit zand zijn enkele 
plantenresten en schelpgruis waargenomen. Op basis van de goede afronding en sortering van dit 
pakket,is dit zand geïnterpreteerd als Oude Duinafzettingen. De top van de onverstoorde Oud 
Duinafzettingen is tussen 0,75 en 2,4 m -Mv (0,85 en 1,82 m -NAP) aangetroffen.  
 
Strandwalzand 
In de boringen 3 en 4 gaan de Oude Duinafzettingen naar beneden toe abrupt over in grijs, matig 
gesorteerd en matig afgerond zand met schelpen. Dit zand is geïnterpreteerd als strandwalzand.  
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Archeologische indicatoren  

Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
 

3.3 Synthese  
In afwijking met wat op basis van het bureauonderzoek werd verwacht, is geen intacte strandwal 
aangetroffen. Direct onder de bouwvoor is kalkrijk zand met zandbrokken aangetroffen, wat er op 
wijst dat de bodem in het plangebied tot in het kalkrijke zand is omgezet. Tijdens het verkennend 
booronderzoek zijn alleen kalkrijke Oude Duinafzettingen en strandwalafzettingen aangetroffen. 
Er zijn geen humeuze of kalkloze lagen waargenomen. De gespecificeerde archeologische 
verwachting kan voor het plangebied naar beneden bijgesteld worden. Voor het plangebied geldt 
een lage archeologische verwachting. In het plangebied worden dan ook geen archeologische 
vindplaatsen meer verwacht. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Onderzoeksvragen 
In deze paragraaf worden de conclusies gegeven in de vorm van de antwoorden op de specifieke 
onderzoeksvragen (zie § 1.4). 
 
1. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied 

bekend?  
Uit het plangebied zelf zijn geen archeologische waarden bekend. 
 

2. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 
In het plangebied zijn Oude Duinafzettingen op strandwalzand aangetroffen.  
 

3. Zijn in het plangebied archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeolo-
gische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door de geplande inrichting?  
Nee: in principe kunnen in de Oude Duinafzettingen archeologische resten aanwezig zijn. De 
Oude Duinafzettingen zijn echter omgezet tot in het kalkrijke zand. In de Oude Duinafzettin-
gen zijn geen humeuze of kalkloze lagen waargenomen. 
 

4. Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen? 
Niet van toepassing. 
 

5. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek 
zinvol is?  
Nee: de top van de Oude Duinafzettingen is omgezet tot in het kalkrijke zand. Eventueel 
aanwezige archeologische vindplaatsen zijn hierbij volledig verstoord. 
 

6. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden? 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de 
voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische 
Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht 
 

7. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 
worden omgegaan?  
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten 
worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien 
in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via 
ARCHIS). 
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4.2 Conclusies 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat bij de uitvoer van de 
plannen geen archeologische resten zullen worden verstoord. 
 
Zoals op basis van het bureauonderzoek reeds verwacht werd, bestaat de opbouw van het 
plangebied uit Oude Duinafzettingen op strandwalzand. In afwijking met wat op basis van het 
bureauonderzoek verwacht werd, zijn in het plangebied geen onverstoorde, kalkloze Oude 
Duinafzettingen aangetroffen. Er zijn geen humeuze of kalkloze lagen waargenomen. De 
opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting kan voor het plangebied naar beneden 
bijgesteld worden. Voor het plangebied geldt een lage archeologische verwachting voor vind-
plaatsen (archeologische resten) vanaf het Neolithicum. 
 

4.3 Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voor-
genomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumenten-
zorg (AMZ) noodzakelijk geacht.  
 
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 
aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) 
aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 
 
Over dit advies kunt u contact op nemen met de bevoegde overheid, in deze de mevrouw Kraay, 
beleidsmedewerker van de gemeente Hillegom en haar adviseur mevrouw Van Zwienen, 
archeoloog van de Omgevingsdienst West-Holland.  
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Gebruikte afkortingen 

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 
ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem 
CHS Cultuurhistorische Hoofd Structuur 
IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
-Mv beneden maaiveld 
NAP Normaal Amsterdams Peil 
PvA Plan van Aanpak 
SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
 
 

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen  

Figuur 1. Ligging van het plangebied (zwarte lijn) op de archeologische beleids- en verwach-
tingskaart van de gemeente Hillegom. Legenda: rood = AWV3; lichtgeel = AWV5; 
donkergroen = AWV7 en lichtgroen = AWV9 (Schute, 2007). 

Figuur 2. Ligging van het plangebied (gearceerd) met ARCHIS-waarnemingen (rood) op de 
IKAW; inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 3. Schematische dwarsdoorsnede van een strandwal. Na afzanding liggen de kalkrijke 
afzettingen weer vlak onder het oppervlak (Berendsen, 2004). 

Figuur 4. Projectie van het plangebied (rode lijn) op de kadastrale minuut uit de periode 1811-
1832 (bron: http://www.watwaswaar.nl). 

Figuur 5. Boorpuntenkaart. 
 
Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 
 
Bijlage 1.  Boorbeschrijvingen.  
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (zwarte lijn) op de Archeologische beleids- en 
verwachtingskaart van de gemeente Hillegom. Rood=AWV3; lichtgeel=AWV5; 
donkergroen=AWV7 en lichtgroen= AWV9 (bron: Schute, 2007).
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Figuur 2. Ligging van het plangebied (gearceerd) met ARCHIS-waarnemingen (rood) op de IKAW; 
inzet: ligging in Nederland (ster).



Figuur 3. Schematische dwarsdoorsnede van een strandwal. Na afzanding liggen de kalkrijke afzettingen
weer vlak onder het oppervlak (Berendsen, 2004).
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Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2010

Paleolithicum
(Oude Steent ijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd
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Plangebied Van den Endelaan 41 in Hillegom, gemeente Hillegom; archeologisch voor-
onderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)  
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

1

boring: HIEN-1
beschrijver: RT/SW, datum: 13-6-2013, X: 99.546,57, Y: 478.435,07, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 24H, hoogte: -0,02, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hillegom, plaatsnaam: Hillegom, opdrachtgever: Van Rhijn Bouw BV, uitvoerder: 
RAAP West

0 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, veenbrokken, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

180 cm -Mv / 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelp compleet, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Opmerking: s4, a4

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,52 m -NAP

boring: HIEN-2
beschrijver: RT/SW, datum: 13-6-2013, X: 99.570,53, Y: 478.426,14, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 24H, hoogte: 0,15, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hillegom, plaatsnaam: Hillegom, opdrachtgever: Van Rhijn Bouw BV, uitvoerder: 
RAAP West

0 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn, weinig wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn, weinig wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, zandbrokken, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Opmerking: s4/a4

 Einde boring op 230 cm -Mv / 2,15 m -NAP



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

2

boring: HIEN-3
beschrijver: RT/SW, datum: 13-6-2013, X: 99.553,21, Y: 478.381,68, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 24H, hoogte: -0,02, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hillegom, plaatsnaam: Hillegom, opdrachtgever: Van Rhijn Bouw BV, uitvoerder: 
RAAP West

0 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: s4/a4

200 cm -Mv / 2,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele detrituslagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: s3/a3

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,52 m -NAP

boring: HIEN-4
beschrijver: RT/SW, datum: 13-6-2013, X: 99.567,86, Y: 478.400,43, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 24H, hoogte: -0,35, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hillegom, plaatsnaam: Hillegom, opdrachtgever: Van Rhijn Bouw BV, uitvoerder: 
RAAP West

0 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zand- en veenbrokken, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Opmerking: s4a4

155 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele detrituslagen, matig fijn, schelpengruis marien, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude 
strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Opmerking: s3a3

 Einde boring op 230 cm -Mv / 2,65 m -NAP



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

3

boring: HIEN-5
beschrijver: RT/SW, datum: 13-6-2013, X: 99.580,82, Y: 478.391,13, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 24H, hoogte: 0,89, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hillegom, plaatsnaam: Hillegom, opdrachtgever: Van Rhijn Bouw BV, uitvoerder: 
RAAP West

0 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

120 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, veenbrokken, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, zand- en veenbrokken, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

240 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Opmerking: S4A4

 Einde boring op 280 cm -Mv / 1,91 m -NAP
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1. Inleiding 3

Binnen het plangebied zullen vijf nieuwe woningen gerealiseerd worden. Woningen zijn op 
grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidsgevoelige functies waarvoor, indien deze ge-
legen zijn binnen de geluidszone van een gezoneerde weg, akoestisch onderzoek uitgevoerd 
moet worden. De woningen liggen binnen de wettelijke geluidszone van de Van den Endelaan 
en de Wilhelminalaan. Akoestisch onderzoek is op grond van de Wgh noodzakelijk.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuit-
gangspunten weer. In hoofdstuk 4 is het akoestisch onderzoek beschreven en in hoofdstuk 5 
volgen de conclusies. 
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2. Toetsingskader 5

2.1. Normstelling 

Wettelijke geluidszone 
Langs alle wegen – met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven – bevinden zich op 
grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidshinder vanwege de 
weg moet worden getoetst. De geluidshinder wordt berekend aan de hand van de Europese 
dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze 
waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. 
 
Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsge-
voelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De zonebreedte van we-
gen is afhankelijk van een binnen- of buitenstedelijke ligging van de weg en het aantal rij-
stroken van de weg en wordt gemeten uit de kant van de weg.  
 
Artikel 110g Wgh 
Krachtens artikel 110g van de Wgh mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer 
worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst 
stiller zullen worden. Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 
70 km/h geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een representatief te achten snelheid 
van 70 km/h of hoger geldt een aftrek van 2 dB.  
De representatief te achten snelheid op de verschillende wegen in onderhavig onderzoek is 
lager dan 70 km/h, zodat een aftrek plaatsvindt van 5 dB op de berekende geluidsbelasting.  
 
2.2. Nieuwe situaties 

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidszone 
van een weg gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en uiterste grenswaarden. In be-
paalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kun-
nen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidsbelasting 
aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend 
zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de 
maximaal toelaatbare hogere waarde niet te boven gaan. De uiterste grenswaarde voor we-
gen is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de woningen (binnen- of 
buitenstedelijk). Voor de beoogde binnenstedelijke ontwikkeling bedraagt de uiterste 
grenswaarde 63 dB. Het geluidbeleid van de Omgevingsdienst West Holland is er echter op 
gericht geen hogere waarde te verlenen dan 58 dB voor wegverkeerslawaai. Slechts bij 
uitzondering kan een waarde worden vastgesteld boven deze waarde.  
 
De geluidswaarde binnen de geluidsgevoelige bestemmingen dient in alle gevallen te voldoen 
aan de in het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB.  
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2.3. Ontheffingsbeleid 

De richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder van de 
Omgevingsdienst West Holland is vastgesteld op 4 maart 2013 door het Algemeen Bestuur 
van de Omgevingsdienst West Holland. Dit beleid kent de volgende voorwaarden en criteria 
voor het vaststellen van een hogere waarden.  
 
Algemene criteria: 

 Een hogere waarde kan slechts worden vastgesteld als maatregelen om de 
geluidsbelasting re reduceren tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend 
zijn of als ernstige bezwaren zijn op het gebied van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard; 

 Een hogere waarde kan alleen worden toegestaan als de gecumuleerde 
geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. 

 
Eveneens zijn specifieke criteria en voorwaarden voor wegverkeerslawaai beschreven. Deze 
criteria, onder andere ten aanzien van een geluidsluwe gevel en buitenruimte, gelden voor 
woningen. 
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3. Berekeningsuitgangspunten 7

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) con-
form het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012. Het overdrachtsmodel is opgesteld in 
het softwareprogramma Geomilieu versie 2.14 van DGMR.  
 
De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een 
deel hebben deze factoren betrekking op verkeer en weg (geluidsafstraling); voor een ander 
deel op de omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrij-
ving van de belangrijkste factoren. 
 
3.2. Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het RVMK van de gemeente Hillegom voor het jaar 
2020. Voor de extrapolatie naar het maatgevende jaar 2024 is uitgegaan van een autonome 
groei van 1% per jaar. 
Voor de voertuigverdeling van het verkeer is uitgegaan van een standaard verdeling op een 
stedelijke hoofdweg1. De Van den Endelaan is bij recent uitgevoerde werkzaamheden 
voorzien van een wegdekverharding met SMA. 
 
Tabel 3.1 Verkeersintensiteiten in mvt/weekdagetmaal (afgerond op 50-tallen) 
 2024 
Van den Endelaan (Wilhelminalaan - 
Hoofdstraat) 

18.950 

Van den Endelaan (ten zuiden van 
Hoofdstraat ) 

19.500 

Van den Endelaan ten noorden van de 
Wilhelminalaan 

16.700 

rotonde 11.100 
Wilhelminalaan 8.700 

 
In bijlage 1 is een overzicht van de verkeersgegevens opgenomen. 
 
3.3. Ruimtelijke gegevens 

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke 
objecten in de omgeving en de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of 
water) of zacht (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. Tevens zijn de maai-

                                               
1 Grenzen aan de groei?!, kencijfers autonome verkeersgroei, voertuigverdelingen en 
avondspitsuurpercentages, RBOI 2009 
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veldfluctuaties en hoogteliggingen van ruimtelijke objecten meegenomen. Het model is inge-
kocht bij iDelft. Vervolgens zijn de voor de locatie relevante rijlijnen en het bouwvlak 
ingevoerd. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel en de invoergege-
vens. 
 
Waarneempunten 
De waarneemhoogten waarop de waarneempunten zijn gesitueerd afhankelijk van de hoogte 
van de geluidsgevoelige objecten. Er is op verschillende waarneemhoogten gerekend, name-
lijk op een waarneemhoogte van +1,5 m, +4,5 m, +7,5 m en +10,5 m. 
 
Sectorhoek en reflecties 
Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie 
en een sectorhoek van 2˚ conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onder-
zoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de 
onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren. 
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4. Akoestisch onderzoek 9

4.1. Rekenresultaten en beoordeling gezoneerde wegen 

De berekeningsresultaten zijn weergegeven in bijlage 3. De maximale geluidsbelasting ten 
gevolge van het verkeer op de Van den Endelaan bedraagt 59 dB. Deze geluidsbelasting 
komt voor op een deel van de zijde aan de Van den Endelaan, zie figuur 4.1. Hierbij wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Tevens wordt de waarde van 58 dB, die de 
Omgevingsdienst als maximale waarde stelt, overschreden. De uiterste grenswaarde van 63 
dB, die de Wgh stelt, wordt niet overschreden. 
 

 
Figuur 4.1 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Van den Endelaan  
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De maximale geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Wilhelminalaan bedraagt 
maximaal 38 dB. Hierbij wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden en is 
sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.  
 
Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting 
Ten gevolge van het verkeer op de Van den Endelaan wordt de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB overschreden. De geluidsbelasting aan de gevels van de geluidsgevoelige bestemmin-
gen kan worden gereduceerd door maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.  
 
Er is een aantal maatregelen aan de bron denkbaar. De eerste mogelijkheid zou het beper-
ken van de verkeersomvang, het wijzigen van de snelheid of van de samenstelling van het 
verkeer kunnen zijn. Gezien de functie van de weg als belangrijke ontsluitingsweg is het 
beperken van de verkeersomvang of het wijzigen van de samenstelling van het verkeer of de 
maximumsnelheid niet mogelijk/gewenst. Er zijn derhalve overwegende bezwaren van 
verkeers- en vervoerskundige aard. 
 
Een andere maatregel aan de bron is het toepassen van een ander wegdektype. Op de Van 
den Endelaan is recent een stiller wegdektype aangelegd. 
 
Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidsschermen zijn niet wenselijk in 
verband met de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing. De woningen verder naar 
achteren plaatsen is eveneens geen optie, aangezien de woningen dan niet meer inpasbaar 
zijn (zie paragraaf 4.3). 
 
Geconcludeerd kan worden dat redelijkerwijs geen maatregelen mogelijk zijn om de geluids-
belasting te reduceren of dat maatregelen daartoe op overwegende bezwaren van steden-
bouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige, vervoerskundige of financiële aard stuiten.  
 
4.2. Cumulatie 

In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden ook cumulatie 
in acht dient te worden genomen. Om die reden is de cumulatie van de geluidsbelasting als 
gevolg van beide wegen inzichtelijk gemaakt, zie bijlage 4. 
 
Conform de regels voor cumulatie zijn de correcties conform artikel 3.4 Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2012 niet toegepast. De weergegeven geluidswaarden liggen 
daardoor hoger dan de eerder gepresenteerde waarden.  
 
De maximale gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt 64 dB (zonder aftrek). Deze 
geluidsbelasting komt voor op de gevel langs de Van den Endelaan. De hoogst optredende 
geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Van den Endelaan bedraagt hier 64 dB 
zonder aftrek conform artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een toename 
in de geluidsbelasting en niet tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. Derhalve kan worden 
gesteld dat de gecumuleerde geluidsbelasting het verlenen van hogere grenswaarden niet in 
de weg staat.  
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4.3. Toetsing aan het ontheffingsbeleid 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven heeft de Omgevingsdienst West Holland aanvullend 
beleid geformuleerd, waaraan voldaan dient te worden bij het verlenen van een hogere 
waarde. 
 
De ontwikkeling van de woningen betreft woningen die door de gekozen situering een open 
plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde 
specifieke criteria ten aanzien van wegverkeerslawaai. 
 
Naast deze specifieke criteria worden verdere voorwaarden gesteld ten aanzien van de 
geluidsbelasting: 
 

 bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast;  
 

 voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de 
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd 
wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning 
behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden 
gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij overwegingen van 
stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de 
buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd; 

 
 bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB);  

 
 de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB. 

 
De buitenruimte (achtertuin) en de achtergevel zijn geluidsluw, zie figuur 4.2, aangezien de 
geluidsbelasting hier minder  dan 48 dB bedraagt. 
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Figuur 4.2 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Van den Endelaan en de 
Wilhelminalaan (incl. aftrek) 
 
De maximale geluidsbelasting bedraagt 59 dB ten gevolge van het verkeer op de Van den 
Endelaan. Er dient dus, voor de meeste woningen, een hogere waarde hoger dan 58 dB te 
worden vastgesteld. Alleen bij uitzondering kan een waarde worden vastgesteld boven de 58 
dB.  
 
Om de geluidsbelasting te reduceren tot 58 dB zullen de woningen verder naar achteren 
geplaatst moeten worden, vooral de woningen in het noorden van het plangebied. Uit figuur 
4.3 blijkt dat, vooral de meest noordelijke, woningen inclusief geluidsluwe buitenruimte dan 
nauwelijks nog in te passen zijn. Ook komen de woningen dicht op de achtergelegen woning 
te staan. 
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Figuur 4.3 Ligging van het bouwvlak waarbij de maximale geluidsbelasting 58 dB bedraagt 
 
Verder blijkt uit de Welstandsnota van de gemeente dat het plangebied onderdeel uit maakt 
van het ‘Lint burgerwoningen’. De voorgevels van de woningen dienen dan ook op dezelfde 
lijn te liggen als de naastgelegen woningen. 
 
  



14 Akoestisch onderzoek 

180801.17972.00  Rho adviseurs voor leefruimte 
  vestiging Rotterdam / Middelburg 
 

  



 

Rho adviseurs voor leefruimte   180801.17972.00 
vestiging Rotterdam / Middelburg 
 

5. Conclusie 15

Ten gevolge van het verkeer op de Wilhelminalaan is sprake van een aanvaardbaar klimaat 
aangezien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. 
 
Ten gevolge van het verkeer op de Van den Endelaan wordt de voorkeursgrenswaarde over-
schreden. Vanwege deze overschrijding is onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen om 
de geluidsbelasting te verminderen. Geconcludeerd kan worden dat verdere maatregelen niet 
mogelijk zijn om financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige redenen. Aan diverse 
voorwaarden en criteria uit het beleid van de Omgevingsdienst wordt voldaan. Echter de vast 
te stellen hogere waarde is, voor de meeste woningen, hoger dan 58 dB. Gelet op de 
inpasbaarheid van de woningen binnen het plangebied en de Welstandsnota is gemotiveerd 
van deze voorwaarde afgeweken. 
 
Verzocht wordt dan ook om een besluit tot vaststelling van hogere waarden voor te bereiden. 
Een overzicht van de hogere waarden staat in tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1 Ontheffingswaarden  

locatie 
 

aantal 
ontheffingswaarde bron 

Van den Endelaan 4 59 dB Van den Endelaan 
Van den Endelaan 1 58 dB Van den Endelaan 

 
 
 
 





Bijlagen
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Bijlage 1 Verkeersgegevens 

 
 



Verkeersgegevens

Model: Akoestisch onderzoek 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Item ID Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D)
       2023 vd Endelaa ten noorden van Wilhelminalaan W4a  50  50  50  50  50  50  50  50  50  16700,00   6,70
       2025 vd Endelaa tussen Wilhelminalaan en Hoofdstraat W4a  50  50  50  50  50  50  50  50  50  18950,00   6,70
       2027 rotonde W0  35  35  35  35  35  35  35  35  35  11100,00   6,70
       2055 vd Endelaa ten zuiden van de Hoofdstraat W4a  50  50  50  50  50  50  50  50  50  19500,00   6,70
       2068 vd Endelaa tussen Wilhelminalaan en Hoofdstraat W4a  50  50  50  50  50  50  50  50  50  18950,00   6,70

       2069 vd Endelaa tussen Wilhelminalaan en Hoofdstraat W4a  50  50  50  50  50  50  50  50  50  18950,00   6,70
       2024 Wilhelmina Wilhelminalaan W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   8700,00   6,70
       2070 Wilhelmina Wilhelminalaan W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   8700,00   6,70
       2071 Wilhelmina Wilhelminalaan W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   8700,00   6,70
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Verkeersgegevens

Model: Akoestisch onderzoek 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Item ID %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N)
       2023   2,70   1,10  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46   1045,72    421,41    171,69     56,84     22,91      9,33
       2025   2,70   1,10  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46   1186,61    478,19    194,82     64,50     25,99     10,59
       2027   2,70   1,10  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46    695,06    280,10    114,11     37,78     15,22      6,20
       2055   2,70   1,10  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46   1221,05    492,07    200,47     66,37     26,75     10,90
       2068   2,70   1,10  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46   1186,61    478,19    194,82     64,50     25,99     10,59

       2069   2,70   1,10  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46   1186,61    478,19    194,82     64,50     25,99     10,59
       2024   2,70   1,10  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46    544,78    219,54     89,44     29,61     11,93      4,86
       2070   2,70   1,10  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46    544,78    219,54     89,44     29,61     11,93      4,86
       2071   2,70   1,10  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46    544,78    219,54     89,44     29,61     11,93      4,86
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Verkeersgegevens

Model: Akoestisch onderzoek 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Item ID ZV(D) ZV(A) ZV(N)
       2023     16,34      6,58      2,68
       2025     18,54      7,47      3,04
       2027     10,86      4,38      1,78
       2055     19,07      7,69      3,13
       2068     18,54      7,47      3,04

       2069     18,54      7,47      3,04
       2024      8,51      3,43      1,40
       2070      8,51      3,43      1,40
       2071      8,51      3,43      1,40
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Bijlage 2 Invoergegevens 

 
 



Model informatie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Akoestisch onderzoek 2014

Model eigenschap
Omschrijving Akoestisch onderzoek 2014
Verantwoordelijke rsondorp
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door rsondorp op 18-6-2013

Laatst ingezien door rsondorp op 12-2-2014
Model aangemaakt met Geomilieu V2.14
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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Model informatie

Commentaar
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Toetspunten

Model: Akoestisch onderzoek 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
 [1]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [2]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [3]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [4]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [5]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

 [6]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [7]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [8]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [9]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [10]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

 [11]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [12]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [13]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [14]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [15]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

 [16]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [17]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [18]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [19]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [20]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

 [21]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [22]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [23]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [24]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [25]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

 [26]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [27]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [28]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [29]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [30]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

 [31]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [32]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [33]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [34]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [35]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

 [36]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [37]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
 [38]      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
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Bijlage 3 Rekenresultaten  

 
  



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Van den Endelaan 

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: vd Endelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
nieuwe won_C  [9] 7,50 59
nieuwe won_D  [9] 10,50 59
nieuwe won_B  [9] 4,50 59
nieuwe won_C  [8] 7,50 59
nieuwe won_D  [11] 10,50 59

nieuwe won_C  [11] 7,50 59
nieuwe won_D  [8] 10,50 59
nieuwe won_B  [8] 4,50 59
nieuwe won_C  [13] 7,50 59
nieuwe won_D  [13] 10,50 59

nieuwe won_C  [10] 7,50 59
nieuwe won_B  [11] 4,50 59
nieuwe won_D  [10] 10,50 59
nieuwe won_B  [13] 4,50 59
nieuwe won_B  [10] 4,50 59

nieuwe won_D  [12] 10,50 59
nieuwe won_C  [12] 7,50 59
nieuwe won_C  [16] 7,50 58
nieuwe won_D  [16] 10,50 58
nieuwe won_B  [12] 4,50 58

nieuwe won_C  [18] 7,50 58
nieuwe won_B  [16] 4,50 58
nieuwe won_D  [14] 10,50 58
nieuwe won_D  [18] 10,50 58
nieuwe won_B  [18] 4,50 58

nieuwe won_D  [17] 10,50 58
nieuwe won_C  [17] 7,50 58
nieuwe won_D  [15] 10,50 58
nieuwe won_C  [14] 7,50 58
nieuwe won_C  [15] 7,50 58

nieuwe won_B  [17] 4,50 58
nieuwe won_B  [15] 4,50 58
nieuwe won_B  [14] 4,50 58
nieuwe won_A  [18] 1,50 57
nieuwe won_A  [9] 1,50 57

nieuwe won_A  [16] 1,50 57
nieuwe won_A  [11] 1,50 57
nieuwe won_A  [8] 1,50 57
nieuwe won_A  [13] 1,50 57
nieuwe won_A  [10] 1,50 57

nieuwe won_A  [17] 1,50 57
nieuwe won_A  [12] 1,50 57
nieuwe won_A  [15] 1,50 57
nieuwe won_C  [7] 7,50 57
nieuwe won_A  [14] 1,50 57

nieuwe won_B  [7] 4,50 57
nieuwe won_D  [7] 10,50 57
nieuwe won_C  [20] 7,50 56
nieuwe won_B  [20] 4,50 56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Van den Endelaan 

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: vd Endelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
nieuwe won_C  [5] 7,50 56
nieuwe won_D  [5] 10,50 56
nieuwe won_B  [5] 4,50 56
nieuwe won_A  [7] 1,50 55
nieuwe won_D  [20] 10,50 55

nieuwe won_C  [3] 7,50 55
nieuwe won_D  [3] 10,50 55
nieuwe won_A  [20] 1,50 55
nieuwe won_B  [3] 4,50 55
nieuwe won_C  [19] 7,50 54

nieuwe won_B  [19] 4,50 54
nieuwe won_D  [1] 10,50 54
nieuwe won_D  [19] 10,50 54
nieuwe won_C  [1] 7,50 54
nieuwe won_B  [1] 4,50 54

nieuwe won_C  [21] 7,50 53
nieuwe won_A  [5] 1,50 53
nieuwe won_D  [2] 10,50 53
nieuwe won_C  [2] 7,50 53
nieuwe won_B  [21] 4,50 53

nieuwe won_A  [19] 1,50 53
nieuwe won_B  [2] 4,50 53
nieuwe won_D  [4] 10,50 52
nieuwe won_A  [3] 1,50 52
nieuwe won_C  [4] 7,50 52

nieuwe won_B  [4] 4,50 52
nieuwe won_D  [21] 10,50 52
nieuwe won_D  [6] 10,50 52
nieuwe won_C  [6] 7,50 52
nieuwe won_B  [6] 4,50 51

nieuwe won_A  [1] 1,50 51
nieuwe won_A  [21] 1,50 51
nieuwe won_A  [2] 1,50 51
nieuwe won_A  [4] 1,50 50
nieuwe won_A  [6] 1,50 49

nieuwe won_D  [27] 10,50 41
nieuwe won_D  [25] 10,50 40
nieuwe won_D  [23] 10,50 39
nieuwe won_D  [22] 10,50 39
nieuwe won_D  [24] 10,50 38

nieuwe won_D  [26] 10,50 38
nieuwe won_D  [28] 10,50 37
nieuwe won_C  [27] 7,50 36
nieuwe won_C  [23] 7,50 36
nieuwe won_C  [25] 7,50 36

nieuwe won_C  [22] 7,50 36
nieuwe won_C  [24] 7,50 36
nieuwe won_C  [26] 7,50 35
nieuwe won_C  [28] 7,50 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-2-2014 14:24:10Geomilieu V2.14



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Van den Endelaan 

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: vd Endelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
nieuwe won_B  [23] 4,50 34
nieuwe won_B  [25] 4,50 34
nieuwe won_B  [27] 4,50 34
nieuwe won_B  [24] 4,50 34
nieuwe won_B  [22] 4,50 34

nieuwe won_B  [26] 4,50 34
nieuwe won_B  [28] 4,50 33
nieuwe won_A  [25] 1,50 32
nieuwe won_A  [23] 1,50 32
nieuwe won_A  [27] 1,50 32

nieuwe won_A  [24] 1,50 32
nieuwe won_D  [29] 10,50 31
nieuwe won_A  [26] 1,50 31
nieuwe won_A  [22] 1,50 31
nieuwe won_A  [28] 1,50 30

nieuwe won_B  [32] 4,50 29
nieuwe won_B  [33] 4,50 29
nieuwe won_C  [36] 7,50 28
nieuwe won_B  [36] 4,50 28
nieuwe won_C  [29] 7,50 28

nieuwe won_C  [37] 7,50 28
nieuwe won_B  [34] 4,50 28
nieuwe won_A  [32] 1,50 27
nieuwe won_B  [37] 4,50 27
nieuwe won_C  [38] 7,50 27

nieuwe won_B  [35] 4,50 27
nieuwe won_A  [33] 1,50 27
nieuwe won_B  [38] 4,50 27
nieuwe won_A  [36] 1,50 27
nieuwe won_C  [31] 7,50 26

nieuwe won_B  [31] 4,50 26
nieuwe won_B  [29] 4,50 26
nieuwe won_C  [32] 7,50 26
nieuwe won_C  [33] 7,50 26
nieuwe won_A  [34] 1,50 25

nieuwe won_A  [31] 1,50 25
nieuwe won_A  [37] 1,50 25
nieuwe won_A  [29] 1,50 25
nieuwe won_A  [35] 1,50 25
nieuwe won_D  [38] 10,50 24

nieuwe won_A  [38] 1,50 24
nieuwe won_C  [35] 7,50 24
nieuwe won_D  [36] 10,50 24
nieuwe won_D  [35] 10,50 23
nieuwe won_D  [37] 10,50 23

nieuwe won_C  [34] 7,50 23
nieuwe won_D  [34] 10,50 22
nieuwe won_D  [33] 10,50 22
nieuwe won_D  [30] 10,50 20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-2-2014 14:24:10Geomilieu V2.14



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Van den Endelaan 

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: vd Endelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
nieuwe won_C  [30] 7,50 17
nieuwe won_D  [31] 10,50 17
nieuwe won_D  [32] 10,50 16
nieuwe won_B  [30] 4,50 16
nieuwe won_A  [30] 1,50 15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-2-2014 14:24:10Geomilieu V2.14



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Wilhelminalaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
nieuwe won_D  [4] 10,50 38
nieuwe won_D  [6] 10,50 38
nieuwe won_D  [1] 10,50 38
nieuwe won_D  [38] 10,50 37
nieuwe won_D  [36] 10,50 37

nieuwe won_D  [2] 10,50 37
nieuwe won_C  [4] 7,50 37
nieuwe won_C  [6] 7,50 37
nieuwe won_D  [5] 10,50 37
nieuwe won_C  [1] 7,50 37

nieuwe won_C  [38] 7,50 37
nieuwe won_D  [7] 10,50 37
nieuwe won_D  [3] 10,50 37
nieuwe won_C  [36] 7,50 37
nieuwe won_D  [37] 10,50 37

nieuwe won_C  [2] 7,50 37
nieuwe won_D  [35] 10,50 36
nieuwe won_C  [37] 7,50 36
nieuwe won_C  [5] 7,50 36
nieuwe won_B  [4] 4,50 36

nieuwe won_C  [3] 7,50 36
nieuwe won_C  [7] 7,50 36
nieuwe won_B  [1] 4,50 36
nieuwe won_C  [35] 7,50 35
nieuwe won_B  [2] 4,50 35

nieuwe won_B  [6] 4,50 35
nieuwe won_D  [34] 10,50 35
nieuwe won_B  [7] 4,50 35
nieuwe won_C  [34] 7,50 35
nieuwe won_B  [38] 4,50 35

nieuwe won_B  [5] 4,50 35
nieuwe won_B  [3] 4,50 34
nieuwe won_B  [36] 4,50 34
nieuwe won_B  [37] 4,50 34
nieuwe won_A  [4] 1,50 34

nieuwe won_A  [1] 1,50 33
nieuwe won_A  [2] 1,50 33
nieuwe won_A  [7] 1,50 33
nieuwe won_D  [33] 10,50 33
nieuwe won_D  [8] 10,50 33

nieuwe won_D  [9] 10,50 33
nieuwe won_B  [35] 4,50 33
nieuwe won_C  [33] 7,50 33
nieuwe won_D  [16] 10,50 33
nieuwe won_D  [10] 10,50 33

nieuwe won_D  [17] 10,50 33
nieuwe won_D  [18] 10,50 32
nieuwe won_A  [5] 1,50 32
nieuwe won_D  [15] 10,50 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-2-2014 14:25:04Geomilieu V2.14



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Wilhelminalaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
nieuwe won_C  [8] 7,50 32
nieuwe won_A  [6] 1,50 32
nieuwe won_A  [3] 1,50 32
nieuwe won_D  [11] 10,50 32
nieuwe won_D  [12] 10,50 32

nieuwe won_C  [9] 7,50 32
nieuwe won_D  [13] 10,50 32
nieuwe won_B  [34] 4,50 32
nieuwe won_C  [10] 7,50 32
nieuwe won_C  [11] 7,50 32

nieuwe won_C  [16] 7,50 32
nieuwe won_C  [13] 7,50 32
nieuwe won_D  [29] 10,50 32
nieuwe won_B  [8] 4,50 32
nieuwe won_B  [13] 4,50 31

nieuwe won_A  [38] 1,50 31
nieuwe won_B  [9] 4,50 31
nieuwe won_B  [10] 4,50 31
nieuwe won_C  [18] 7,50 31
nieuwe won_D  [32] 10,50 31

nieuwe won_C  [15] 7,50 31
nieuwe won_A  [36] 1,50 31
nieuwe won_C  [12] 7,50 31
nieuwe won_B  [11] 4,50 31
nieuwe won_B  [16] 4,50 31

nieuwe won_C  [17] 7,50 31
nieuwe won_D  [14] 10,50 31
nieuwe won_C  [32] 7,50 31
nieuwe won_A  [37] 1,50 31
nieuwe won_B  [18] 4,50 31

nieuwe won_A  [10] 1,50 31
nieuwe won_D  [31] 10,50 31
nieuwe won_B  [12] 4,50 31
nieuwe won_C  [29] 7,50 31
nieuwe won_B  [15] 4,50 31

nieuwe won_A  [8] 1,50 31
nieuwe won_C  [31] 7,50 31
nieuwe won_A  [13] 1,50 30
nieuwe won_B  [17] 4,50 30
nieuwe won_A  [18] 1,50 30

nieuwe won_A  [16] 1,50 30
nieuwe won_A  [11] 1,50 30
nieuwe won_A  [9] 1,50 30
nieuwe won_C  [14] 7,50 30
nieuwe won_A  [12] 1,50 30

nieuwe won_B  [14] 4,50 30
nieuwe won_A  [15] 1,50 29
nieuwe won_A  [17] 1,50 29
nieuwe won_B  [29] 4,50 29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-2-2014 14:25:04Geomilieu V2.14



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Wilhelminalaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
nieuwe won_B  [33] 4,50 29
nieuwe won_A  [35] 1,50 29
nieuwe won_A  [14] 1,50 28
nieuwe won_B  [31] 4,50 28
nieuwe won_B  [32] 4,50 28

nieuwe won_A  [34] 1,50 28
nieuwe won_C  [20] 7,50 27
nieuwe won_C  [21] 7,50 26
nieuwe won_B  [20] 4,50 26
nieuwe won_B  [21] 4,50 26

nieuwe won_C  [19] 7,50 26
nieuwe won_A  [20] 1,50 26
nieuwe won_A  [21] 1,50 25
nieuwe won_B  [30] 4,50 25
nieuwe won_A  [29] 1,50 25

nieuwe won_A  [30] 1,50 24
nieuwe won_B  [19] 4,50 24
nieuwe won_A  [33] 1,50 23
nieuwe won_A  [19] 1,50 23
nieuwe won_A  [32] 1,50 22

nieuwe won_A  [31] 1,50 21
nieuwe won_D  [19] 10,50 21
nieuwe won_C  [25] 7,50 18
nieuwe won_C  [27] 7,50 18
nieuwe won_C  [23] 7,50 17

nieuwe won_D  [20] 10,50 17
nieuwe won_D  [30] 10,50 17
nieuwe won_B  [25] 4,50 17
nieuwe won_A  [25] 1,50 17
nieuwe won_C  [30] 7,50 16

nieuwe won_A  [27] 1,50 16
nieuwe won_C  [22] 7,50 16
nieuwe won_B  [27] 4,50 16
nieuwe won_C  [28] 7,50 16
nieuwe won_A  [23] 1,50 16

nieuwe won_B  [23] 4,50 16
nieuwe won_D  [21] 10,50 16
nieuwe won_C  [26] 7,50 16
nieuwe won_A  [22] 1,50 16
nieuwe won_B  [22] 4,50 16

nieuwe won_B  [28] 4,50 15
nieuwe won_C  [24] 7,50 15
nieuwe won_B  [26] 4,50 15
nieuwe won_B  [24] 4,50 15
nieuwe won_A  [28] 1,50 15

nieuwe won_A  [26] 1,50 15
nieuwe won_A  [24] 1,50 15
nieuwe won_D  [22] 10,50 3
nieuwe won_D  [23] 10,50 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-2-2014 14:25:04Geomilieu V2.14



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Wilhelminalaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
nieuwe won_D  [25] 10,50 3
nieuwe won_D  [27] 10,50 2
nieuwe won_D  [24] 10,50 0
nieuwe won_D  [26] 10,50 -1
nieuwe won_D  [28] 10,50 -1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-2-2014 14:25:04Geomilieu V2.14
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Gecumuleerde geluidsbelasting
excl.aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
nieuwe won_C  [9] 7,50 64
nieuwe won_D  [9] 10,50 64
nieuwe won_B  [9] 4,50 64
nieuwe won_C  [8] 7,50 64
nieuwe won_D  [11] 10,50 64

nieuwe won_D  [8] 10,50 64
nieuwe won_C  [11] 7,50 64
nieuwe won_B  [8] 4,50 64
nieuwe won_C  [13] 7,50 64
nieuwe won_D  [13] 10,50 64

nieuwe won_C  [10] 7,50 64
nieuwe won_B  [11] 4,50 64
nieuwe won_D  [10] 10,50 64
nieuwe won_B  [13] 4,50 64
nieuwe won_B  [10] 4,50 64

nieuwe won_D  [12] 10,50 64
nieuwe won_C  [12] 7,50 64
nieuwe won_C  [16] 7,50 63
nieuwe won_D  [16] 10,50 63
nieuwe won_B  [12] 4,50 63

nieuwe won_C  [18] 7,50 63
nieuwe won_B  [16] 4,50 63
nieuwe won_D  [14] 10,50 63
nieuwe won_D  [18] 10,50 63
nieuwe won_B  [18] 4,50 63

nieuwe won_D  [17] 10,50 63
nieuwe won_C  [17] 7,50 63
nieuwe won_D  [15] 10,50 63
nieuwe won_C  [14] 7,50 63
nieuwe won_C  [15] 7,50 63

nieuwe won_B  [17] 4,50 63
nieuwe won_B  [15] 4,50 63
nieuwe won_B  [14] 4,50 63
nieuwe won_A  [18] 1,50 62
nieuwe won_A  [9] 1,50 62

nieuwe won_A  [16] 1,50 62
nieuwe won_A  [11] 1,50 62
nieuwe won_A  [8] 1,50 62
nieuwe won_A  [13] 1,50 62
nieuwe won_A  [10] 1,50 62

nieuwe won_A  [17] 1,50 62
nieuwe won_A  [12] 1,50 62
nieuwe won_A  [15] 1,50 62
nieuwe won_C  [7] 7,50 62
nieuwe won_A  [14] 1,50 62

nieuwe won_B  [7] 4,50 62
nieuwe won_D  [7] 10,50 62
nieuwe won_C  [20] 7,50 61
nieuwe won_B  [20] 4,50 61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-2-2014 14:26:32Geomilieu V2.14



Gecumuleerde geluidsbelasting
excl.aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
nieuwe won_C  [5] 7,50 61
nieuwe won_D  [5] 10,50 61
nieuwe won_B  [5] 4,50 61
nieuwe won_A  [7] 1,50 60
nieuwe won_D  [3] 10,50 60

nieuwe won_C  [3] 7,50 60
nieuwe won_D  [20] 10,50 60
nieuwe won_B  [3] 4,50 60
nieuwe won_A  [20] 1,50 60
nieuwe won_C  [19] 7,50 59

nieuwe won_B  [19] 4,50 59
nieuwe won_D  [1] 10,50 59
nieuwe won_C  [1] 7,50 59
nieuwe won_D  [19] 10,50 59
nieuwe won_B  [1] 4,50 59

nieuwe won_A  [5] 1,50 58
nieuwe won_C  [21] 7,50 58
nieuwe won_D  [2] 10,50 58
nieuwe won_C  [2] 7,50 58
nieuwe won_B  [21] 4,50 58

nieuwe won_B  [2] 4,50 58
nieuwe won_A  [19] 1,50 58
nieuwe won_D  [4] 10,50 57
nieuwe won_C  [4] 7,50 57
nieuwe won_A  [3] 1,50 57

nieuwe won_B  [4] 4,50 57
nieuwe won_D  [21] 10,50 57
nieuwe won_D  [6] 10,50 57
nieuwe won_C  [6] 7,50 57
nieuwe won_B  [6] 4,50 57

nieuwe won_A  [1] 1,50 56
nieuwe won_A  [21] 1,50 56
nieuwe won_A  [2] 1,50 56
nieuwe won_A  [4] 1,50 55
nieuwe won_A  [6] 1,50 54

nieuwe won_D  [27] 10,50 46
nieuwe won_D  [25] 10,50 45
nieuwe won_D  [23] 10,50 44
nieuwe won_D  [22] 10,50 44
nieuwe won_D  [24] 10,50 43

nieuwe won_D  [26] 10,50 43
nieuwe won_D  [38] 10,50 43
nieuwe won_D  [36] 10,50 42
nieuwe won_C  [38] 7,50 42
nieuwe won_C  [36] 7,50 42

nieuwe won_D  [28] 10,50 42
nieuwe won_D  [37] 10,50 42
nieuwe won_C  [37] 7,50 42
nieuwe won_D  [35] 10,50 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-2-2014 14:26:32Geomilieu V2.14



Gecumuleerde geluidsbelasting
excl.aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
nieuwe won_C  [27] 7,50 41
nieuwe won_C  [23] 7,50 41
nieuwe won_C  [25] 7,50 41
nieuwe won_C  [22] 7,50 41
nieuwe won_C  [35] 7,50 41

nieuwe won_C  [24] 7,50 41
nieuwe won_D  [34] 10,50 40
nieuwe won_C  [26] 7,50 40
nieuwe won_B  [38] 4,50 40
nieuwe won_B  [36] 4,50 40

nieuwe won_C  [34] 7,50 40
nieuwe won_C  [28] 7,50 40
nieuwe won_B  [37] 4,50 40
nieuwe won_D  [29] 10,50 40
nieuwe won_B  [23] 4,50 39

nieuwe won_B  [25] 4,50 39
nieuwe won_B  [27] 4,50 39
nieuwe won_B  [24] 4,50 39
nieuwe won_B  [22] 4,50 39
nieuwe won_B  [35] 4,50 39

nieuwe won_B  [26] 4,50 39
nieuwe won_C  [33] 7,50 39
nieuwe won_B  [34] 4,50 38
nieuwe won_D  [33] 10,50 38
nieuwe won_B  [28] 4,50 38

nieuwe won_C  [29] 7,50 38
nieuwe won_A  [36] 1,50 37
nieuwe won_A  [38] 1,50 37
nieuwe won_C  [32] 7,50 37
nieuwe won_A  [25] 1,50 37

nieuwe won_C  [31] 7,50 37
nieuwe won_A  [23] 1,50 37
nieuwe won_A  [37] 1,50 37
nieuwe won_B  [33] 4,50 37
nieuwe won_A  [27] 1,50 37

nieuwe won_A  [24] 1,50 37
nieuwe won_B  [32] 4,50 37
nieuwe won_D  [32] 10,50 37
nieuwe won_A  [26] 1,50 36
nieuwe won_A  [22] 1,50 36

nieuwe won_D  [31] 10,50 36
nieuwe won_B  [29] 4,50 36
nieuwe won_A  [35] 1,50 35
nieuwe won_B  [31] 4,50 35
nieuwe won_A  [28] 1,50 35

nieuwe won_A  [34] 1,50 34
nieuwe won_A  [32] 1,50 33
nieuwe won_A  [33] 1,50 33
nieuwe won_A  [29] 1,50 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-2-2014 14:26:32Geomilieu V2.14



Gecumuleerde geluidsbelasting
excl.aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek 2014

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
nieuwe won_A  [31] 1,50 32
nieuwe won_B  [30] 4,50 31
nieuwe won_A  [30] 1,50 30
nieuwe won_D  [30] 10,50 27
nieuwe won_C  [30] 7,50 25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-2-2014 14:26:32Geomilieu V2.14
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