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1 Inleiding

In opdracht van buro SRO is door Windmill Milieu en Management een akoestisch
onderzoek railverkeerslawaai uitgevoerd voor de realisatie van een vrijstaande woning
aan de Frederikslaan 20 te Hillegom.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In
het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh)
een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de
zoneringsplichtige (spoor)wegen waarvan de zone het plangebied overlapt. De
planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van het doorgaande spoor
Haarlem-Leiden. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden
en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en
conclusies van het onderzoek beschreven.
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2 Uitgangspunten

2.1 Situering

Het plan is gelegen aan de Frederikslaan 20 te Hillegom. Ten noordwesten van het plan
is de spoorlijn Haarlem-Leiden gelegen. De ligging van het planlocatie (rood omcirkeld)
is weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1: Ligging van het plangebied

De woning wordt gerealiseerd binnen het bouwvlak (oranje gearceerd) op het perceel
3304 (blauw omrand) zoals weergegeven in figuur 2.2.

Spoorlijn Haarlem-Leiden

Frederikslaan
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Figuur 2.2: indeling planlocatie

2.2 Onderzoeksopzet

Volgens artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) dient bij het nieuwe planologische
regime, waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden
gemaakt binnen de zones van spoorwegen, een akoestisch onderzoek worden verricht.

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde geluidzone van het
doorgaande spoor Haarlem-Leiden.

Opgemerkt wordt dat het plan tevens is gelegen binnen de zone van Frederikslaan. De
Frederikslaan is echter een weg dat alleen wordt gebruikt door bestemmingsverkeer
van en naar de enkele woningen langs deze weg. Vanwege de Frederikslaan wordt
derhalve geen relevante geluidbijdrage verwacht ter plaatse van het plan en wordt
verder buiten beschouwing gelaten.

2.3 Verkeersgegevens spoorweg

De verkeersgegevens van het doorgaande spoor zijn afkomstig uit het Geluidregister1.
De gegevens zijn te raadplegen en te downloaden via internet. Voor dit onderzoek is
gebruik gemaakt van een recente download van 17 juli 2017.

1 http://www.geluidregisterspoor.nl/
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2.4 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II
zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik
gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.30.

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde
tekeningen en kadastrale ondergronden (www.pdok.nl). Buiten de gemodelleerde
bodemgebieden wordt gerekend met een akoestisch reflecterende bodem (bodemfactor
0,0).

De exacte situering van de woning is op dit moment nog niet bekend. De rekenpunten
zijn gesitueerd op de grenzen van het bouwvlak waarbinnen de woning wordt
gerealiseerd. Uitgegaan wordt dat de nieuwe woning ten hoogste uit drie bouwlagen
bestaat. De rekenpunten zijn derhalve per verdieping gesitueerd op een rekenhoogte
van 1,5 en  4,5 meter boven plaatselijk maaiveld.

Voor een volledig overzicht van de invoergegevens van het rekenmodel wordt verwezen
naar bijlage I.
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3 Toetsingskader

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze
Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een (spoor)weg de Europese dosismaat
L day-evening-night (Lden) in dB te worden bepaald bij geluidgevoelige objecten. De Wet
geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van
woningen.

3.1 Railverkeer

3.1.1 Geluidzone
De zones langs het spoor zijn afhankelijk van de vastgestelde geluidproductieplafond
(GPP-waarde) langs het spoor.

Voor het doorgaande spoor Haarlem-Leiden heeft het, ten opzichte van het plangebied,
dichtstbijzijnde referentiepunt een waarde van 65,6 dB. Conform het Besluit
geluidhinder (art. 1.4a, lid 1) is in onderhavige situatie een wettelijke geluidzone van
300 meter van toepassing. De van toepassing zijnde geluidzone van het doorgaande
spoor overlapt het plangebied.

3.1.2 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarde
Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege railverkeer ter plaatse van
geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen (woningen) zijn vermeld in artikel 4.9 en 4.10
van het Besluit geluidhinder.

De voorkeurswaarde voor de geluidbelasting vanwege het railverkeer bedraagt 55 dB
(art. 4.9, lid 1 Bgh) voor nieuwe woningen. De maximale ontheffingswaarde is 68 dB
(art. 4.10 Bgh).

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst
vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting
tot de voorkeursgrenswaarde, te stuiten op overwegende bezwaren van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen
aan de bron en in de overdracht, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot
de maximale ontheffingswaarde, stuiten op overwegende bezwaren van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het
mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van
geluidwerende schermen te voorzien.

3.2 Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere
grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere
geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting
dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze
rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één



 P17.307.01-04 / 12 juli 2018

9 www.adviesburowindmill.com
www.milieucoordinator.nl

www.milieuadvies.nl
www.milieuadviesbureau.nl

geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling
door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde
voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval
berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de
verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidbronnen.

3.3 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 geldt dat een uitwendige
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde
karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3,
eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wgh of de Tracéwet
vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige
scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het
verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor
weg- en/of railverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing
voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een (spoor)weg.

3.4 Gemeentelijk geluidbeleid

Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website of op de
overheidswebsite voor lokale wet- en regelgeving (www.overheid.nl). Voor de gemeente
Hillegom is het geluidbeleid “Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet
geluidhinder”, d.d. 4 maart 2013, vastgesteld.
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4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Rekenresultaten

De hoogste geluidbelastingen ten gevolge van de spoorlijn Haarlem-Leiden zijn per
gevel samengevat in navolgende tabel 4.1.

Tabel 4.1: Rekenresultaten

Gevel
Hoogste geluidbelastingen, Lden [dB]

Spoorlijn Haarlem-Leiden

Noordgevel 66

Oostgevel 51

Westgevel 68

Zuidgevel 62

In bijlage II is een volledig overzicht van de rekenresultaten uit het rekenmodel
opgenomen.

De geluidbelasting ten gevolge van de spoorlijn Haarlem-Leiden bedraagt ten hoogste
68 dB ter plaatse van de nieuwe woning. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 55 dB
niet gerespecteerd. Aan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB uit de Wet
geluidhinder wordt echter wel voldaan.

In paragraaf 4.2 worden maatregelen onderzocht om te kunnen voldoen aan de
voorkeursgrenswaarde.

4.2 Maatregelen

In verband met de in paragraaf 4.1 geconstateerde overschrijding van de
voorkeurswaarde vanwege de spoorlijn Haarlem-Leiden zijn maatregelen onderzocht.
Maatregelen kunnen bestaan uit:
- het toepassen van bronmaatregelen zoals raildempers;
- het toepassen van overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm of

een wal;
- het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het

integreren van schermen in de gevel. Dove gevels zijn gevels zonder te openen
delen. Deze gevels hoeven niet getoetst te worden aan de normstelling uit de Wet
geluidhinder.

Bronmaatregelen
Ten aanzien van de spoorlijn kunnen de sporen, met uitzondering van de overgang,
worden voorzien van raildempers. De spoorlijn is aan de zuidzijde ten opzichte van het
plangebied reeds voorzien van raildempers. Door ook de noordzijde (ten opzichte van
het plangebied) van de spoorlijn te voorzien van raildempers kan een geluidreductie van
circa 2-3 dB gerealiseerd worden. Door toepassing van deze maatregel kan echter nog
steeds niet worden voldaan aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder.



 P17.307.01-04 / 12 juli 2018

11 www.adviesburowindmill.com
www.milieucoordinator.nl

www.milieuadvies.nl
www.milieuadviesbureau.nl

Toepassen van deze maatregel is daarmee niet voldoende effectief. Opgemerkt wordt
dat tevens toestemming van de spoorbeheerder dient te worden verkregen.

Overdrachtsmaatregelen (schermen)
Om de geluidbelasting vanwege de spoorlijn Haarlem-Leiden te reduceren tot maximaal
de voorkeursgrenswaarde dient een afscherming te worden gerealiseerd van 4 meter
hoog met een lengte van circa 120 meter.  De kosten voor zo’n scherm worden geschat
op circa € 240.000,-. Het plaatsen van zo’n scherm is in de voorliggende situatie
onrealistisch en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, planologische en
verkeerskundige aard. Bovendien is, gezien de omvang van het plan (realisatie van één
woning) en de benodigde reductie, het realiseren van een effectieve afscherming vanuit
financieel oogpunt niet rendabel.

Om de geluidbelasting vanwege de spoorlijn Haarlem-Leiden te reduceren tot de
richtwaarde van 63 dB conform het geluidbeleid van de gemeente is een geluidwal
(grondwal) onderzocht. In figuur 4.1 is de situering van de geluidwal aangegeven, hierbij
is uitgegaan van een hoogte van 4 meter boven plaatselijk maaiveld.

Figuur 4.1: Situering geluidwal (blauwe lijn) met een hoogte van 4 meter boven plaatselijk
maaiveld

De hoogste geluidbelastingen ten gevolge van de spoorlijn Haarlem-Leiden met de
geluidwal zoals in figuur 4.1, zijn per gevel samengevat in navolgende tabel 4.2.
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Tabel 4.1: Rekenresultaten met geluidwal

Gevel
Hoogste geluidbelastingen, Lden [dB]

Spoorlijn Haarlem-Leiden

Noordgevel 58

Oostgevel 50

Westgevel 63

Zuidgevel 60

In bijlage II is een volledig overzicht van de rekenresultaten uit het rekenmodel
opgenomen.

Maatregelen ontvanger
Omdat de maximale ontheffingswaarde ter plaatse van de woningen wordt
gerespecteerd zijn maatregelen aan de gevel, zoals het toepassen van dove gevels,
vanuit de Wet geluidhinder niet aan de orde.

Uit voorgaande wordt geconcludeerd dat het niet mogelijk of wenselijk is om
maatregelen te treffen die de geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn
dan de voorkeurwaarde. Bij de gemeente Hillegom kan een hogere waarde voor de
woning worden aangevraagd. Indien een hogere waarde wordt aangevraagd dient te
worden voldaan aan de voorwaarden in het gemeentelijk beleid (zie paragraaf 4.4).

Daarnaast dienen, indien een hogere waarde wordt vastgesteld, bij het realiseren van
de woning de gevels een voldoende karakteristieke geluidwering van de uitwendige
scheidingsconstructies (GA;k) te hebben, zodat een binnenniveau van 33 dB
gerespecteerd blijft.

4.3 Cumulatie

In het kader van de Wet geluidhinder dient vastgesteld te worden of van een relevante
blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de
zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden.
Ten aanzien van het aspect verkeerslawaai wordt de voorkeursgrenswaarde alleen
overschreden vanwege de spoorlijn Haarlem-Leiden. Ten aanzien van het aspect
verkeerslawaai is cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder niet van toepassing.

4.4 Toets gemeentelijk geluidbeleid

Ontheffingscriterium
In het gemeentelijk geluidbeleid zijn zogenoemde ontheffingscriteria opgenomen. Een
hogere grenswaarde kan alleen vastgesteld worden indien wordt voldaan aan één van
de genoemde ontheffingswaarden. In voorliggende situatie is sprake van “een niet
geprojecteerde woning die verspreid gesitueerd wordt buiten de bebouwde kom”.

Geluidluwe zijde
Geluidgevoelige bestemmingen met een gevelbelasting van 58 dB of meer dienen te
beschikken over een stille gevel (geluidbelasting < 55 dB). Ter plaatse van de oostgevel
van de woning bedraagt de geluidbelasting minder dan de voorkeursgrenswaarde van
55 dB. Geconcludeerd wordt dat de woning beschikt over een geluidluwe zijde.
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Akoestisch gunstig indelen
Wanneer de geluidbelasting vanwege spoorweglawaai 58 dB of meer bedraagt, dient
het plan akoestisch gunstig te worden ingedeeld. Dit houdt in dat verblijfsruimten,
alsmede ten minste één van de buitenruimten, niet aan de gevel worden gesitueerd
waar de hoogste geluidbelasting optreedt. Bij de indeling van de woning dient hiermee
rekening te worden gehouden. De verblijfsruimten dienen dan zoveel als mogelijk aan
de noord-, oost- en zuidgevel te worden gesitueerd.

Ambitieniveau
In het gemeentelijk geluidbeleid zijn richtwaarden opgenomen voor de hoogste
toelaatbare geluidbelastingen vanwege railverkeerslawaai. Voor railverkeerslawaai is de
ambitie een maximale gevelbelasting van 55 dB. Deze gevelbelasting komt overeen
met de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. Daarnaast is vanuit het gemeentelijk
beleid, onder voorwaarden, een hogere grenswaarde waarden voor railverkeerslawaai
mogelijk tot 63 dB.  Deze waarde bedraagt 5 dB minder dan de maximale
ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder.

Bij uitzondering kan vanuit het gemeentelijk beleid een hogere waarde voor
railverkeerslawaai worden aangevraagd tot maximaal 68 dB. Geconcludeerd wordt dat
na het realiseren van een geluidwal zoals omschreven in paragraaf 4.2 wordt voldaan
aan de richtwaarde van 63 dB uit het gemeentelijk geluidbeleid.
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5 Conclusie

In opdracht van buro SRO is door Windmill Milieu en Management een akoestisch
onderzoek railverkeerslawaai uitgevoerd voor de realisatie van een vrijstaande woning
aan de Frederikslaan 20 te Hillegom.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In
het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh)
een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de
zoneringsplichtige (spoor)wegen waarvan de zone het plangebied overlapt. De
planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van het doorgaande spoor
Haarlem-Leiden. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden
en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Vanwege de zoneplichtige spoorlijn Haarlem-Leiden wordt de voorkeurswaarde
overschreden. Aan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB uit de Wet geluidhinder
wordt echter voldaan. Ter hoogte van het plan is het spoor al voorzien van raildempers.
Andere maatregelen om de geluidbelastingen terug te brengen tot waarden die lager
zijn dan de voorkeurswaarde zijn onderzocht en stuiten op overwegende bezwaren van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke dan wel financiële aard.
Tevens is een geluidwal (grondwal) onderzocht om de geluidbelasting te verlagen tot de
richtwaarde van 63 dB uit het gemeentelijk geluidbeleid. Door het realiseren van een
geluidwal overeenkomstig figuur 4.1 met een hoogte van 4 meter boven plaatselijk
maaiveld bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 63 dB. Bij de gemeente Hillegom kan
een hogere waarde voor de woningen worden aangevraagd.

Wanneer een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, dient te worden voldaan aan de
voorwaarden uit het gemeentelijk beleid. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- in het gemeentelijk geluidbeleid zijn zogenoemde ontheffingscriteria opgenomen. In
voorliggende situatie is sprake van ‘een niet geprojecteerde woning die verspreid
gesitueerd wordt buiten de bebouwde kom’;

- elke woning beschikt over tenminste één stille gevel (geluidbelasting < 55 dB).
Hieraan wordt voldaan;

- bij de indeling van de woningen dient rekening te worden gehouden dat de
verblijfsruimten niet aan de hoogst geluidbelaste zijde zijn gelegen;

- geconcludeerd wordt dat na realisatie van een geluidwal met een hoogte van 4
meter boven plaatselijk maaiveld, wordt voldaan aan de richtwaarde van 63 dB uit
het gemeentelijk geluidbeleid.

Ten aanzien van het aspect verkeerslawaai is cumulatie in de zin van de Wet
geluidhinder niet van toepassing.

Middels een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel dient te worden
aangetoond dat de gevelgeluidwering (GA,k) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.
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Spoorweglawaai vormt na verlenen van een hogere waarde voor de woning geen
belemmering voor de realisatie van het plan.

WINDMILL

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES

ing. D. van der Moere
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Invoergegevens rekenmodel
Algemeen
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Railverkeerslawaai

Model eigenschap

Omschrijving Railverkeerslawaai
Verantwoordelijke paul
Rekenmethode RMR-2012

Aangemaakt door paul op 17-7-2017
Laatst ingezien door mlam op 12-7-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

12-7-2018 8:36:16Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel
Algemeen
Commentaar

17-07-2017 15:43: Importeren geluidregister spoor

12-7-2018 8:36:16Geomilieu V4.30
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BVFiguur 2: Grafische weergave rekenmodel

Toetspunten

Railverkeerslawaai - RMR-2012, [versie 4 - Railverkeerslawaai] , Geomilieu V4.30
97720 97760 97800

477880

477840

Banen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Hoogtelijnen

0 m 20 m

schaal = 1 : 503



Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten
Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X Y Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 westgevel      97743,81     477860,69      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 westgevel      97748,63     477867,54      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 westgevel      97753,75     477874,81      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 noordgevel      97757,97     477875,27      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 noordgevel      97766,38     477870,56      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 noordgevel      97774,48     477866,01      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07 zuidgevel      97745,77     477855,75      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
08 zuidgevel      97753,36     477851,29      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
09 zuidgevel      97761,87     477846,30      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
10 oostgevel      97766,72     477847,62      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

11 oostgevel      97770,44     477853,15      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
12 oostgevel      97775,64     477860,86      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

12-7-2018 8:45:06Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel
Bodem
Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

boomkwekerij      97803,87     477473,01 0,80
overig      98007,48     477822,97 0,50
overig      97848,50     477760,58 0,50
bos: loofbos      97829,17     477781,79 0,80
bos: loofbos      97799,21     477807,28 0,80

grasland      97796,22     477831,34 0,80
akkerland      98077,60     478455,59 0,80
spoorbaanlichaam      98496,05     479040,63 1,00
spoorbaanlichaam      97709,27     477847,05 1,00
grasland      97852,14     477929,17 0,80

bos: loofbos      97765,12     477838,12 0,80
bos: loofbos      97745,32     477880,03 0,80
bos: loofbos      97800,50     477975,05 0,80
akkerland      98227,62     477787,11 0,80
akkerland      98228,52     478304,64 0,80

grasland      97958,62     477859,86 0,80
akkerland      98541,85     478323,27 0,80
akkerland      97758,73     477399,44 0,80
akkerland      97618,08     477412,86 0,80
boomkwekerij      97700,42     477534,16 0,80

spoorbaanlichaam      97570,63     477653,42 1,00
spoorbaanlichaam      97560,68     477661,32 1,00
grasland      97422,49     477752,93 0,80
akkerland      97496,98     477607,59 0,80
akkerland      97817,96     477775,45 0,80

spoorbaanlichaam      97576,95     477662,80 1,00
spoorbaanlichaam      97571,62     477666,34 1,00
bos: loofbos      97553,50     477667,13 0,80
spoorbaanlichaam      97690,71     477836,69 1,00
spoorbaanlichaam      97639,93     477770,90 1,00

akkerland      97641,82     477806,97 0,80
overig      97645,85     477792,12 0,50
overig      97751,02     477776,91 0,50
overig      97777,11     477816,70 0,50
overig      97477,96     477885,36 0,50

akkerland      97733,27     477940,46 0,80

12-7-2018 8:45:41Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel
Bodem
Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

overig      97531,11     477982,10 0,50

12-7-2018 8:45:41Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen
Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Cp Refl. 1k

0534100000000056      97779,96     477716,75     6,56 0 dB 0,80
0534100000000057      97748,83     477778,61     4,83 0 dB 0,80
0534100000000058      97718,32     477811,23     8,15 0 dB 0,80
0534100000000093      97720,64     477806,59     6,82 0 dB 0,80
0534100000007934      97823,54     477750,81     7,02 0 dB 0,80

0534100000007935      97869,50     477785,58     6,70 0 dB 0,80
0534100000011274      97933,10     477756,44     6,35 0 dB 0,80
0534100000011615      97717,13     477842,51     7,29 0 dB 0,80
0534100000011616      97711,07     477833,15     7,20 0 dB 0,80
0534100000012008      97880,75     477802,50     2,47 0 dB 0,80

0534100000012009      97891,46     477844,90     3,75 0 dB 0,80
0534100000012010      97680,17     477777,53     4,21 0 dB 0,80
0534100000012353      97958,81     477855,34     2,03 0 dB 0,80
0534100000012356      97742,85     477767,02     3,18 0 dB 0,80
0534100000012357      97739,62     477830,62     3,60 0 dB 0,80

0534100000012920      97887,45     477791,35     3,01 0 dB 0,80
0534100000012921      97871,07     477805,13     2,40 0 dB 0,80
0534100000012922      97788,07     477709,91     2,30 0 dB 0,80
0534100000012923      97876,06     477819,27     5,42 0 dB 0,80
0534100000012924      97868,19     477809,21     2,91 0 dB 0,80

0534100000013060      97799,49     477874,86     7,03 0 dB 0,80
0534100000013063      97844,17     477907,27     4,87 0 dB 0,80
0534100000013064      97822,83     477817,87     3,17 0 dB 0,80
0534100000013808      97614,44     477813,04     4,39 0 dB 0,80
0553100000003479      97509,87     477645,81     7,06 0 dB 0,80

0553100000012528      97409,24     477720,68     6,27 0 dB 0,80
0553100000012782      97481,58     477705,08     2,70 0 dB 0,80

01 bouwvlak      97742,07     477858,04     9,00 0 dB 0,80

12-7-2018 8:46:08Geomilieu V4.30
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Totaaloverzicht

Railverkeerslawaai - RMR-2012, [versie 4 - Railverkeerslawaai - grondwal 4 meter] , Geomilieu V4.30
97500 98000 98500 99000

478500

478000

477500

Banen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen

0 m 300 m

schaal = 1 : 8481



Invoergegevens rekenmodel
Algemeen
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Railverkeerslawaai - grondwal 4 meter

Model eigenschap

Omschrijving Railverkeerslawaai - grondwal 4 meter
Verantwoordelijke paul
Rekenmethode RMR-2012

Aangemaakt door paul op 17-7-2017
Laatst ingezien door mlam op 12-7-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

12-7-2018 8:52:41Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel
Algemeen
Commentaar

17-07-2017 15:43: Importeren geluidregister spoor

12-7-2018 8:52:41Geomilieu V4.30
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Toetspunten en schermen

Railverkeerslawaai - RMR-2012, [versie 4 - Railverkeerslawaai - grondwal 4 meter] , Geomilieu V4.30
97720 97760 97800

477880

477840

Banen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen

0 m 10 m

schaal = 1 : 430



Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten
Model: Railverkeerslawaai - grondwal 4 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X Y Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 westgevel      97743,81     477860,69      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 westgevel      97748,63     477867,54      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 westgevel      97753,75     477874,81      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 noordgevel      97757,97     477875,27      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 noordgevel      97766,38     477870,56      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 noordgevel      97774,48     477866,01      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07 zuidgevel      97745,77     477855,75      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
08 zuidgevel      97753,36     477851,29      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
09 zuidgevel      97761,87     477846,30      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
10 oostgevel      97766,72     477847,62      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

11 oostgevel      97770,44     477853,15      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
12 oostgevel      97775,64     477860,86      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

12-7-2018 8:53:11Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel
Scherm
Model: Railverkeerslawaai - grondwal 4 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Refl.L 1k Refl.R 1k

01 Grondwal      97727,82     477859,30      97774,49     477891,29     4,00     4,00      0,00      0,00 0,20 0,20

12-7-2018 8:53:39Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel
Bodem
Model: Railverkeerslawaai - grondwal 4 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

boomkwekerij      97803,87     477473,01 0,80
overig      98007,48     477822,97 0,50
overig      97848,50     477760,58 0,50
bos: loofbos      97829,17     477781,79 0,80
bos: loofbos      97799,21     477807,28 0,80

grasland      97796,22     477831,34 0,80
akkerland      98077,60     478455,59 0,80
spoorbaanlichaam      98496,05     479040,63 1,00
spoorbaanlichaam      97709,27     477847,05 1,00
grasland      97852,14     477929,17 0,80

bos: loofbos      97765,12     477838,12 0,80
bos: loofbos      97745,32     477880,03 0,80
bos: loofbos      97800,50     477975,05 0,80
akkerland      98227,62     477787,11 0,80
akkerland      98228,52     478304,64 0,80

grasland      97958,62     477859,86 0,80
akkerland      98541,85     478323,27 0,80
akkerland      97758,73     477399,44 0,80
akkerland      97618,08     477412,86 0,80
boomkwekerij      97700,42     477534,16 0,80

spoorbaanlichaam      97570,63     477653,42 1,00
spoorbaanlichaam      97560,68     477661,32 1,00
grasland      97422,49     477752,93 0,80
akkerland      97496,98     477607,59 0,80
akkerland      97817,96     477775,45 0,80

spoorbaanlichaam      97576,95     477662,80 1,00
spoorbaanlichaam      97571,62     477666,34 1,00
bos: loofbos      97553,50     477667,13 0,80
spoorbaanlichaam      97690,71     477836,69 1,00
spoorbaanlichaam      97639,93     477770,90 1,00

akkerland      97641,82     477806,97 0,80
overig      97645,85     477792,12 0,50
overig      97751,02     477776,91 0,50
overig      97777,11     477816,70 0,50
overig      97477,96     477885,36 0,50

akkerland      97733,27     477940,46 0,80

12-7-2018 8:54:06Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel
Bodem
Model: Railverkeerslawaai - grondwal 4 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

overig      97531,11     477982,10 0,50

12-7-2018 8:54:06Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen
Model: Railverkeerslawaai - grondwal 4 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Cp Refl. 1k

0534100000000056      97779,96     477716,75     6,56 0 dB 0,80
0534100000000057      97748,83     477778,61     4,83 0 dB 0,80
0534100000000058      97718,32     477811,23     8,15 0 dB 0,80
0534100000000093      97720,64     477806,59     6,82 0 dB 0,80
0534100000007934      97823,54     477750,81     7,02 0 dB 0,80

0534100000007935      97869,50     477785,58     6,70 0 dB 0,80
0534100000011274      97933,10     477756,44     6,35 0 dB 0,80
0534100000011615      97717,13     477842,51     7,29 0 dB 0,80
0534100000011616      97711,07     477833,15     7,20 0 dB 0,80
0534100000012008      97880,75     477802,50     2,47 0 dB 0,80

0534100000012009      97891,46     477844,90     3,75 0 dB 0,80
0534100000012010      97680,17     477777,53     4,21 0 dB 0,80
0534100000012353      97958,81     477855,34     2,03 0 dB 0,80
0534100000012356      97742,85     477767,02     3,18 0 dB 0,80
0534100000012357      97739,62     477830,62     3,60 0 dB 0,80

0534100000012920      97887,45     477791,35     3,01 0 dB 0,80
0534100000012921      97871,07     477805,13     2,40 0 dB 0,80
0534100000012922      97788,07     477709,91     2,30 0 dB 0,80
0534100000012923      97876,06     477819,27     5,42 0 dB 0,80
0534100000012924      97868,19     477809,21     2,91 0 dB 0,80

0534100000013060      97799,49     477874,86     7,03 0 dB 0,80
0534100000013063      97844,17     477907,27     4,87 0 dB 0,80
0534100000013064      97822,83     477817,87     3,17 0 dB 0,80
0534100000013808      97614,44     477813,04     4,39 0 dB 0,80
0553100000003479      97509,87     477645,81     7,06 0 dB 0,80

0553100000012528      97409,24     477720,68     6,27 0 dB 0,80
0553100000012782      97481,58     477705,08     2,70 0 dB 0,80

01 bouwvlak      97742,07     477858,04     9,00 0 dB 0,80

12-7-2018 8:54:27Geomilieu V4.30



II. BIJLAGE

Rekenresultaten rekenmodel



Rekenresultaten rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A westgevel 1,50 63,03 62,42 57,15 65,63
01_B westgevel 4,50 64,79 64,16 58,97 67,41
02_A westgevel 1,50 63,19 62,58 57,31 65,79
02_B westgevel 4,50 65,19 64,56 59,37 67,81
03_A westgevel 1,50 62,93 62,32 57,05 65,53

03_B westgevel 4,50 65,49 64,86 59,68 68,12
04_A noordgevel 1,50 59,65 59,04 53,80 62,26
04_B noordgevel 4,50 63,06 62,44 57,27 65,70
05_A noordgevel 1,50 59,25 58,63 53,42 61,87
05_B noordgevel 4,50 61,85 61,23 56,05 64,48

06_A noordgevel 1,50 58,50 57,86 52,68 61,12
06_B noordgevel 4,50 60,69 60,08 54,88 63,32
07_A zuidgevel 1,50 57,36 56,72 51,48 59,95
07_B zuidgevel 4,50 59,23 58,58 53,41 61,85
08_A zuidgevel 1,50 55,67 55,01 49,81 58,26

08_B zuidgevel 4,50 57,57 56,92 51,75 60,19
09_A zuidgevel 1,50 54,68 54,03 48,83 57,28
09_B zuidgevel 4,50 56,17 55,53 50,32 58,77
10_A oostgevel 1,50 46,89 46,25 41,16 49,55
10_B oostgevel 4,50 46,19 45,58 40,46 48,86

11_A oostgevel 1,50 47,90 47,26 42,14 50,55
11_B oostgevel 4,50 47,41 46,80 41,67 50,07
12_A oostgevel 1,50 46,50 45,88 40,72 49,14
12_B oostgevel 4,50 45,80 45,21 40,03 48,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai - grondwal 4 meter

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A westgevel 1,50 52,97 52,34 47,14 55,59
01_B westgevel 4,50 59,96 59,31 54,29 62,65
02_A westgevel 1,50 49,77 49,16 43,97 52,41
02_B westgevel 4,50 57,30 56,67 51,60 59,98
03_A westgevel 1,50 48,21 47,63 42,44 50,87

03_B westgevel 4,50 56,17 55,57 50,46 58,85
04_A noordgevel 1,50 47,45 46,87 41,69 50,11
04_B noordgevel 4,50 54,56 53,96 48,85 57,24
05_A noordgevel 1,50 48,02 47,42 42,28 50,69
05_B noordgevel 4,50 54,85 54,26 49,13 57,53

06_A noordgevel 1,50 49,09 48,48 43,33 51,74
06_B noordgevel 4,50 54,80 54,20 49,06 57,47
07_A zuidgevel 1,50 54,57 53,92 48,72 57,17
07_B zuidgevel 4,50 57,48 56,82 51,71 60,12
08_A zuidgevel 1,50 53,42 52,76 47,58 56,02

08_B zuidgevel 4,50 55,95 55,30 50,15 58,58
09_A zuidgevel 1,50 52,48 51,82 46,65 55,09
09_B zuidgevel 4,50 54,70 54,06 48,87 57,31
10_A oostgevel 1,50 46,46 45,82 40,73 49,12
10_B oostgevel 4,50 45,97 45,36 40,25 48,64

11_A oostgevel 1,50 47,14 46,50 41,38 49,79
11_B oostgevel 4,50 46,99 46,38 41,25 49,65
12_A oostgevel 1,50 45,91 45,28 40,13 48,55
12_B oostgevel 4,50 45,37 44,79 39,61 48,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-7-2018 8:56:46Geomilieu V4.30
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Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en 

fauna t.h.v. de Frederikslaan 20 te Hillegom 
 

Aan de Frederikslaan 20 te Hillegom is een voormalige heemtuin gelegen. Het voornemen is om 

2 woningen te realiseren; 1 woning op de kadastrale perceel 3465 en 1 woning op het kadastrale 

perceel 3304. In het kader van de voorgenomen ontwikkelingen worden enkele schuurtjes 

gesloopt, een ontsluiting naar perceel 3304 gerealiseerd en er worden enkele bomen en struiken 

gekapt/verwijderd. Het vigerende bestemmingsbeleid voorziet niet in de 

ontwikkelingsmogelijkheid en dient derhalve te worden gewijzigd.  

De beoogde ontwikkelingen hebben mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna 

en/of beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke 

verplichting onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de 

mogelijk effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische 

quickscan is de (potentiele) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het 

plangebied voor deze soorten in kaart gebracht.  

Buro SRO B.V. begeleidt voor beide projecten de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie bv 

verzocht het plangebied te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en 

vervolgens deze te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid. 
 

Onderzoeksdoel 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het projecten zoals hiervoor omschreven 

uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)? 

• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig in het plangebied? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van 

de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 

van Natura2000 gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk 

Nederland? 
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Planlocaties 

De planlocaties zijn gelegen t.h.v. de Frederikslaan 20 te Hillegom. Op beide locaties zijn 

houtopstanden, enkele solitaire bomen, vijvers, gazon en siertuin aanwezig. Tevens zijn enkele 

houten schuurtjes aanwezig. De vijvers betreffen sterk begroeide stilstaande wateren met flauwe 

oevers. In bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de planlocatie 

en de directe omgeving hiervan. 
 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied ten westen van het dorp Hillegom. De locatie 

wordt begrensd door akkers (noordoost), tuin (zuidoost), de Frederikslaan (zuidwest) en door 

bewoonde percelen en tuin met daarachter een spoorlijn (noordwest). De directe omgeving van 

de planlocatie wordt gekenmerkt door uitgestrekt agrarisch gebied met infrastructuur, akkers, 

weide en boerderijen. Op een afstand van circa 0,1km ten noordwesten is een spoorlijn gelegen, 

op circa 0,3km ten westen is de watergang de Leidsevaart gelegen, op circa 1,3km ten noorden is 

de provinciale weg de N442 gesitueerd, op circa 1,5km ten westen is het dorp Ruigenhoek 

gevestigd, op circa 1,6km ten oosten is de provinciale weg de N208 en het dorp Hillegom 

gesitueerd. 
 

 

Figuur 1 De planlocaties zijn gelegen aan de Frederikslaan te Hillegom. Betreffende een noordelijk (3466; 

paars kader), zuidelijk (3465; rood kader) en westelijke (3304; blauw kader) deel (bron: 

arcgis.com).  

 

 

Functieverandering en effecten 

De beoogde ingreep betreft de realisatie van twee woningen. Het betreft twee separate 

ontwikkelingen. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten: 
 

• (mogelijke) kap bomen en verwijderen vegetatie: kapwerkzaamheden, afvoer groen;; 

• egaliseren terrein; graafwerkzaamheden en grondtransport; 

• terrein bouwrijp maken: aanbrengen puinbed, aanleg nutsvoorzieningen e.d.; 

• realisatie woningen: algemene bouwwerkzaamheden; 

• revitalisatie terrein en realisatie ontsluiting: algemene hoveniers-, bestratings- en overige 

werkzaamheden. 
 

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocaties komen geheel of deels te 

vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging 

en/of afname van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring (tijdelijk). 
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Methode 

Inventarisatie 

De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt 

gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het 

plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de 

voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit veldbezoek en raadpleging van 

externe bronnen. 

Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het 

veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op sporen en 

delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 31 juli 2017. 

De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 8/8 bewolkt, 20 Celsius en 

windkracht 2-3 (Bft.) 

Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket 

(www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende 

informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna. 

 

 

Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de voormalige Flora- en faunawet samen met de Boswet en 

Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet 

natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn 

opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele bedreigde 

soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is opgedeeld in 

de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere 

soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de 

provincie) kan voor de soorten die zijn opgenomen in het ‘beschermingsregime andere soorten’ 

vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt beschermde 

soorten.  

In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming provincie Zuid-Holland is voor de 

volgende soorten vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:  
 

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ree 

Bastaardkikker Gewone pad Rosse woelmuis 

Bosmuis Haas Veldmuis 

Bruine kikker Hermelijn  Vos 

Bunzing  Huisspitsmuis Wezel 

Dwergmuis Kleine watersalamander Woelrat 

Dwergspitsmuis Konijn  

Egel Meerkikker  

 

 

Beoordeling 

Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie 

van de planlocatie en de invloedsfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn. 

Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘andere soorten’) 

geldt per definitie vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie voorgaande alinea). In de 

voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of aanwezigheid van beschermde 

soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht noodzakelijk is.  
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Vaatplanten 

Op beide locaties zijn geen beschermde vaatplanten en/of sporen en delen hiervan aangetroffen. 

Het grootste gedeelte van de locaties betreft gazon en wordt met regelmaat gemaaid. De meer 

begroeide delen van het terrein geven een onderhouden en gestructureerde indruk. Er zijn 

aangeplante vaatplanten aanwezig, bomen, hagen en struiken worden gesnoeid en (on)kruiden 

gewied. Gedurende het veldbezoek zijn bomen, struiken, aangeplante en inheemse vaatplanten 

aangetroffen, waaronder: grote kattenstaart, beuk, witte klaver, canadese guldenroede, 

waterlelie, braam, riet, koninginnekruid, harig wilgenroosje, perzikkruid, moerasspirea, 

vederesdoorn, laurier, hulst, conifeer, kroos, haagwinde, grote brandnetel, acacia, hortensia, 

tamme kastanje, boswilg, koningsvaren, bereklauw, hazelaar, taxus, moerasrolklaver, italiaanse 

populier, hedera en paarse dovenetel. De habitatpreferentie van beschermde soorten betreft met 

name bijzondere standplaatsen als onverstoorde voedselarme structuren. De percelen zijn 

voornamelijk begroeid met soorten als grote brandnetel, paarse dovenetel, braam en witte klaver. 

De wateren op de locaties zijn met name begroeid met riet en kroos. Het aantreffen van 

dergelijke soorten duidt op een zeer voedselrijke grond en zeer voedselrijk water.  

De habitatpreferentie van beschermde soorten als drijvende waterweegbree, orchissen en 

kruipend moerasscherm betreft met name bijzondere standplaatsen als onverstoorde 

voedselarme structuren als extensief beheerde (laag)veengronden, vochtige duinvalleien en 

schrale (blauw)graslanden. Gelet op het niet aantreffen van beschermde soorten, het ontbreken 

van bijzondere structuren en standplaatsen en de onderhoudsintensiteit kan het voorkomen van 

en effecten op beschermde vaatplanten uitgesloten worden. 
 

Zoogdieren 

De planlocaties zijn gesitueerd in het agrarisch buitengebied van het dorp Hillegom. In de directe 

omgeving is het voorkomen van waterspitsmuis, noordse woelmuis, eekhoorn en boommarter 

bekend (Laneco, 2014). De te slopen schuurtjes zijn volledig en nauwkeurig geïnspecteerd op de 

aanwezigheid van mogelijke inkruipmogelijkheden en in het verlengde hiervan vaste rust- en 

verblijfplaatsen. Deze zijn niet aangetroffen. Tevens zijn de boomkruinen gecontroleerd op 

aanwezige nesten van eekhoorn en is het terrein geïnspecteerd op sporen van boommarters als 

uitwerpselen, vraatsporen, prooiresten en eischalen. Het ontbreken van nesten, holtes en sporen 

sluit de aanwezigheid van eekhoorns en boommarters uit. Bovendien is het bos op de locaties te 

klein voor beide soorten en ontbreken gunstige migratieroutes. De wateren binnen het 

plangebied zijn sterk begroeid met kroos. Dit resulteert in een zeer zuurstofarme en in het 

verlengde hiervan een zeer lage dichtheid waterinsecten. Het voedselaanbod voor 

waterspitsmuizen is dermate beperkt dat functioneel leefgebied en het voorkomen van 

waterspitsmuis uitgesloten kan worden.  

Voor noordse woelmuis ontbreekt opgaande vegetatie, moerasbiotoop en geschikte 

foerageergebieden. Op en rondom de planlocatie zijn tevens geen sporen aangetroffen die duiden 

op de aanwezigheid van andere beschermde zoogdiersoorten die buiten de Verordening 

uitvoering Wet natuurbescherming provincie Zuid-Holland vallen (zie Wet natuurbescherming; 

Wet-Nb, art 3.10). Het voorkomen van algemene soorten als rat- en muisachtigen, bunzing, egel 

en mol kan echter niet uitgesloten worden. Dergelijke soorten zijn echter dermate 

opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze 

zich kunnen vestigen al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Bovendien blijft er voldoende groen 

behouden op de locaties dat de potentieel aanwezige soorten zich kunnen blijven handhaven. 
 

Vleermuizen 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren, 

oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel 

onderdeel zijn van een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). De te kappen 

bomen betreffen met name relatief jonge bomen en zijn te smal om holtes te kunnen bevatten als 

spechtenholen, inrottingsholten of openstaande bast. In de aangrenzende oudere bomen zijn 

tevens geen holtes geconstateerd. De te slopen schuurtjes bestaan volledig uit houten planken en 

bevatten geen holtes of andere openingen die potentieel geschikt kunnen zijn voor vleermuizen. 

De aanwezigheid van vaste rust- en/of verblijfplaatsen kan derhalve worden uitgesloten.  
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Vleermuizen foerageren opportunistisch waarbij het actuele insectenaanbod leidend is voor de 

plaats waar ze op dat moment foerageren. Gelet op de directe omgeving, de beperkte ruimtelijke 

ingreep en de huidige terreininrichting maakt de planlocatie geen onderdeel uit van essentiële 

migratieroutes tussen verblijfplaatsen en het foerageergebied. Het is aannemelijk dat 

vleermuizen de planlocatie kunnen bereiken en er foerageren. Onjuist toegepaste 

(bouw)verlichting kan foeragerende vleermuizen verstoren en verjagen. Om verstoring te 

voorkomen dient gedurende de ontwikkeling een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze te 

worden toegepast.  
 

Amfibieën en reptielen 

Gedurende het veldbezoek zijn, behoudens bastaardkikker, geen amfibieën en reptielen en/of 

sporen daarvan aangetroffen. In de omgeving is het voorkomen bekend van onder andere: 

gewone pad, rugstreeppad, kleine watersalamander, meerkikker, bastaardkikker, bruine kikker 

en exotische schildpadden (Creemers & Van Delft, 2009; waarneming.nl, 2002-2017).  

Voor reptielen zijn kale (zandige) plekken, dichte heide en opgaande vegetatie afgewisseld met 

open structuren van essentieel belang. Voor ringslang zijn uitgestrekte extensieve graslanden en 

waterrijke gebieden onderdeel van het functionele leefgebied. Middels het ontbreken van alle 

essentiële biotopen van reptielen kan het voorkomen ervan worden uitgesloten.  

Gelet op verspreidingsgegevens van alpenwatersalamander, heikikker en poelkikker in relatie tot 

migratieroutes van en naar de locatie kan de aanwezigheid ervan uitgesloten worden.  

De rugstreeppad is voor de voortplanting afhankelijk van ondiepe wateren, die vrij snel 

opwarmen. Vaak wordt gebruik gemaakt van tijdelijke poeltjes en plassen. Dergelijke ondiepe 

wateren ontstaan vaak bij sloop- en bouwwerkzaamheden in regenachtige perioden in het 

voorjaar. Ten aanzien van rugstreeppad ontbreekt in de huidige situatie een pionierskarakter op 

het plangebied en in de directe omgeving ervan. Echter gelet op de afstand tot recente 

waarnemingen van de soort is het niet uit te sluiten dat de soort het plangebied zal bevolken 

gedurende de ruimtelijke ontwikkelingen. Om bevolking door de soort te voorkomen dienen 

maatregelen getroffen te worden. 

De aanwezigheid van de meer algemene, opportunistische amfibieën als gewone pad, 

bastaardkikker en bruine kikker kan echter niet worden uitgesloten. Voor de incidenteel 

aanwezige soorten geldt vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet 

natuurbescherming; Wet-Nb, art 3.10).  
 

Vissen 

Aangrenzend aan en op beide locaties zijn watergangen aanwezig. Mogelijk wordt een (klein) 

deel van de wateren gedempt ten behoeve van de woningen. Gelet op de grote hoeveelheid kroos 

is het zeer aannemelijk dat het water een zeer zuurstofarm milieu betreft. Tevens gelet op de 

omstaande bomen is het aannemelijk dat de bodemlaag van het water een dikke laag slib en 

bladafval bevat. Verder gelet op de ligging, gebruik van de sloten en ecologische indicatoren is 

geen relevante functie voor vissen geconstateerd en worden slechts algemene en tolerante 

soorten zoals stekelbaarzen, voorns en kleine modderkruiper verwacht. In de directe omgeving is 

voor dergelijke opportunistische soorten voldoende vergelijkbaar habitat waar ze zich naartoe 

kunnen verplaatsen en zich eventueel kunnen vestigen. Bovendien zijn de werkzaamheden 

relatief beperkt en blijft er voldoende wateroppervlakte behouden. Behoudens de algemene 

zorgplicht zijn geen extra maatregelen benodigd.   
 

Insecten, libellen en ongewervelde 

Binnen het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde 

vlinders, libellen of overige ongewervelde aangetroffen. Algemene soorten als klein geaderd 

witje, bruinrode heidelibel, azuurwaterjuffer en bont zandoogje zijn gedurende het veldbezoek 

waargenomen. In de omgeving van de locaties is het voorkomen bekend van platte schijfhoren. 

De soort komt alleen voorkomt in wateren met een goede, onverstoorde waterkwaliteit en een 

goed ontwikkelde watervegetatie. De aanwezigheid van kroos en soorten die in vergelijkbare 

biotopen groeien duiden op een hoge voedselrijkdom en een lage zuurstofgraad. Tevens is de 

waterkwaliteit in agrarisch gebied vaak erg vervuild (hoge voedselrijkdom, lage pH-waarde, 

hoge waterhardheid, etc.). Het is derhalve aannemelijk dat de soort niet voorkomt op de locaties.  
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Voor andere beschermde ongewervelde ontbreken tevens essentiële waardplanten, oude 

stronken, zure vennetjes of andere specifieke omstandigheden die duiden op de mogelijke 

aanwezigheid van dergelijke soorten.   
 

Vogels 

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

overvliegende en rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen: vink, 

pimpelmees, merel, houtduif, putter, koolmees, holenduif, buizerd en meerkoet. Binnen het 

plangebied zijn geen nesten aangetroffen. Tevens zijn er geen sporen als braakballen, 

plukplaatsen, horsten, holen of uitwerpselen aangetroffen van soorten met een jaarrond 

beschermd leefgebied en/of nestlocatie. In de te slopen schuurtjes zijn geen geschikte 

invliegopeningen en in het verlengde daarvan nestlocaties voor soorten als huismus, 

gierzwaluw, kerkuil en steenuil aanwezig. Bovendien ontbreken essentiële onderdelen van het 

functionele leefgebied van huismus en steenuil, en zijn geen nestkasten van uilen aanwezig. 

Gelet op de onderhoudsintensiteit en het gebruik van het plangebied kan een functie voor 

weidevogels uitgesloten worden. Voor algemene broedvogels als eenden, lijsters en overige 

kleine zangvogels worden mogelijk gedurende de werkzaamheden potentiële broedlocaties 

verstoord. Nesten van algemene broedvogels zijn te verwachten in de struiken, bomen en 

oeverzones. Om te voorkomen dat broedgevallen worden verstoord dienen de ontwikkelingen 

buiten het broedseizoen (indicatief 15 maart - 15 juli) te worden uitgevoerd. 
  

Gebiedsbescherming 

De planlocaties maken geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 

2000, strategische reservering natuur, belangrijk weidevogelgebied, karakteristieke 

landschapselementen of Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van 1,9km en meer liggen 

enkele Natura2000-gebieden (figuur 2). De planlocatie ligt op een afstand van 0,2km tot het 

Natuurnetwerk Nederland (figuur 3). De werkzaamheden gedurende de ontwikkeling kunnen 

leiden tot een tijdelijke toename in stikstofdepositie (projecteffect). Een toename in 

stikstofdepositie kan een effect sorteren op kwetsbare en gevoelige habitattypen. Echter leert de 

ervaring dat het projecteffect bij soortgelijke en grotere projecten en de afstand tot kwetsbare 

habitats dat de stikstofdepositie onder de drempelwaarde van 0,05 mol/hectare/jaar blijft. Tevens 

geldt voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) dat de afstand tot 

omliggende Natura2000-gebieden per definitie te groot is. Ten aanzien van het Natuurnetwerk 

Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is. De beoogde ingreep betreft de 

realisatie van twee woningen. De ontwikkelingen zullen leiden tot een beperkte verhoogde 

verkeersintensiteit en tot een permanent licht verhoogde stikstofuitstoot. Gelet op de afstand tot 

Natura2000-gebieden, de hoeveelheid bebouwing, grote wegen en overige infrastructuur tussen 

de planlocaties en Natura2000-gebieden kan per definitie een effect worden uitgesloten.  
 

 

Figuur 2     De planlocaties (rood omcirkeld) liggen op een afstand van circa 1,9km tot Kennemerland-

Zuid, 9,9km tot de Coepelduynen en 13,9km tot Meijendel & Berkheide (bron: 
natura2000.eea.europa.eu). 
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Figuur 3     De planlocaties (rood en blauw kader) zijn gelegen op circa 0,2km tot het Natuurnetwerk 

Nederland (bron: pzh.b3p.nl). 

 

 

Conclusies  

In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen geen beschermde diersoorten van de 

Wet natuurbescherming voor. Het plangebied heeft aannemelijk geen essentiële betekenis voor 

soorten die behoren tot het beschermingsregime habitatrichtlijnsoorten, vogelrichtlijnsoorten of 

overige soorten. Rugstreeppad bevolkt mogelijk de locatie gedurende de werkzaamheden. 

Vleermuizen maken mogelijk gebruik van de locatie tijdens het foerageren en migreren. De 

locatie en omgeving ervan worden incidenteel betreden door algemene amfibieën en zoogdieren. 

Op de planlocatie zijn geschikte nestlocaties voor algemene broedvogels. 

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura2000-gebied, strategische reservering 

natuur, belangrijk weidevogelgebied, karakteristieke landschapselementen of Natuurnetwerk 

Nederland. Gelet op de aard van de werkzaamheden en de afstand tot gebieden is van externe 

werking op omliggende Natura2000-gebieden geen sprake.  

 

Tabel 1    Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de 

verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen 

vervolgstap. 

Legenda 
 

x = ongeschikt 

ja = geschikt 

m (mogelijk) = nader te bepalen of 

mits maatregelen getroffen worden 
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Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort       ja x 

Geschikt habitat Habitarichtlijnsoort x x m m x x x  

Geschikt habitat overige soort x x  x x x   

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk  x x x x x x x x 

 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek/ Aerius 

Natura2000 1,9km geen n.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 0,2km geen n.v.t. 
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Uitvoerbaarheid bestemmingsplannen 

De werkzaamheden en toekomstige situatie leiden niet tot aantasting van beschermde gebieden 

en beschermde natuurwaarden. Tijdens de uitvoering dient rekening te worden gehouden met 

de (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen, rugstreeppad, algemene vissen en broedvogels. 

Voor deze soortgroepen dienen eventueel maatregelen te worden getroffen om effecten te 

voorkomen. De aanwezigheid van beschermde soorten (Wnb, overige soorten, art. 3.10) en hun 

leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde bestemmingsplanwijziging 

(vrijstellingsbesluit). 
 

Conclusie 

De realisatie van een woning op kadastraal perceel 3465 en een tweede woning op het kadastraal 

perceel 3304 te Hillegom is uitvoerbaar conform het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro).  

 

 

Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora 

en fauna (Zorgplicht).  
 

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 

deskundige.  
 

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit 

om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander 

leefgebied te benutten. 
 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, 

zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.  
 

• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur minimaal 

verlichten en een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, 

lichtbundel nederwaarts, geconvergeerde lichtbundel) en de werkzaamheden in de periode 

april-oktober tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren (buiten schemerperiodes). 
 

• Voor rugstreeppad dient het terrein ongeschikt gehouden te worden (bijv. aanbrengen 

puinbed, voorkomen ontstaan puinhopen, egaliseren terrein e.d.)  en/of ontoegankelijk 

gemaakt te worden voor de soort gedurende de bouwwerkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld 

door het plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek van 50 centimeter hoog en 

minimaal 10 centimeter ingegraven in de grond. De voorzieningen die getroffen zijn om het 

gebied ontoegankelijk te maken moeten zodanig geplaatst en beheerd worden dat ze hun 

functie ten allen tijden kunnen vervullen. 
 

• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen (medio maart t/m medio 

juli). Indien de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de 

aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig 

zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. 
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Geraadpleegde websites 

phz.b3p.nl 

natura2000.eea.europa.nl 

synbiosys.alterra.nl 

www.arcgis.com  

www.bij12.nl 

www.ravon.nl 

www.vleermuisprotocol.nl 

www.vlinderstichting.nl 

www.waarneming.nl 

www.wilde-planten.nl 

www.zoogdierenvereniging.nl 

 

 

We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks 

vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 

 

 

 

Blom Ecologie bv, 

ing. T.J.P. den Otter  

 

 

Bijlage 1    Fotografische impressie 

Bijlage 2    Ecologie rugstreeppad 
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van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie bv. 
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Bijlage 1   Fotografische impressie  

 

 

Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan de Frederikslaan 20 te Hillegom. De locatie betreft een 

voormalige heemtuin. 

 

Figuur 2 Op beide percelen zijn sterk begroeide wateren gelegen. Door de hoge voedselrijkdom van 

het gebied zijn de wateren zeer sterk begroeid. Met name door kroos en waterlelie. 
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Figuur 3 De heemtuin wordt voor het grootste deel onderhouden met een hoog kwaliteitsbeeld. Het 

gazon wordt onder intensief maaibeheer onderhouden. 
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Bijlage 2   Ecologie rugstreeppad 

 

Herkenning 

De rugstreeppad (Bufo calamita) is middelgrote pad met een lengte van circa 4,5-7 cm en korte 

poten. De rug heeft een grijsbruine kleur met groenige vlekken, de buik is lichtgrijs met 

grijszwarte vlekken. Over de gehele rug is karakteristieke lichtgele lengtestreep afgetekend. De 

ogen zijn geelgroen met een horizontale pupil. Mannetjes zijn in de paartijd te onderscheiden 

van vrouwen door een paars/blauwe verkleuring van de keel. De rugstreeppad heeft een 

typische en harde roep die over een afstand van 1-3 kilometer hoorbaar is (Creemers & Van 

Delft, 2009). 

De larven van rugstreeppad zijn maximaal 2,5 centimeter lang en zwart van kleur. Oudere 

larven hebben een lichte keelvlek en soms een rugstreep (Diepenbeek & Creemers, 2006). 

 

 
 

Gedrag 

De rugstreeppad is een typische pioniersoort die opportunistisch profiteert van tijdelijke 

gunstige omstandigheden. Klimatologische veranderingen vormen in sterke mate een trigger 

voor migratie, voortplanting en dergelijke. Onderstaande periodes zijn dan ook indicatief. 

De overwintering vindt plaats van oktober/november tot en met maart. De eerste dieren 

kunnen vanaf begin maart de overwinteringslocatie verlaten om vervolgens al dan niet direct 

door te trekken naar de voortplantingslocaties. Mannen komen hier doorgaans eerder aan dan 

vrouwen (Creemers & Van Delft, 2009). De voortplanting vindt plaats van april-september met 

een hoogtepunt van half april-mei. 

 

Habitat en verblijfplaatsen 

Het geprefereerde habitat van de rugstreeppad bestaat uit een dynamisch milieu met 

vergraafbaar zand of fijne grond en pionierskarakter. Veelal bestaan deze uit onbeschaduwde 

laagbegroeide terreinen met een macroreliëf.  

De vaste rust- en verblijfplaatsen van de soort kunnen worden onderscheiden in het 

voortplantings-, zomer- en overwinteringshabitat. Het voortplantingshabitat is aquatisch de 

overige habitats terrestrisch. De functionele leefomgeving bestaat uit het terrein in en tussen 

deze habitats. 

De voorplantingslocatie bestaat uit veelal temporele, ondiepe en vegetatieloze wateren. 

Voorbeelden hiervan zijn greppels, rijsporen, regenplassen en geschoonde sloten. De zomer en- 

en winterlocaties bevinden zich in hoogwatervrije terreinen. Voor de overwintering gebruikt de 

rugstreeppad bestaande (muizen)holletjes, graaft zich in of kruipt onder materialen zoals: 

stenen, boomstammen, banden en houtstapels. Voorwaarde voor het winterhabitat is dat deze 

plaatsen vorstvrij moeten zijn. 

 

Populatieomvang 

Rugstreeppadden verspreiden zich in diverse richtingen waardoor de minimale populatie 

omvangen en bijbehorend oppervlakte voor de gunstige staat van instandhouding 

locatiespecifiek is. Als vuistregel wordt gehanteerd dat een populatie minimaal uit 50-200 

dieren bestaat en in verbinding staat met andere populaties (BIJ12, 2017). 


