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Hoofdstuk 1    Inleiding 

1.1    Aanleiding 
Aan  de  rand  van  Hillegom  staat  het  voormalige  kerkgebouw  van  de  Gereformeerde  Kerk  met 
bijbehorende pastorie. Dit kerkgebouw  ligt op de hoek van de Sixlaan en het Karel Doormanplein. De 
toekomstige ontwikkeling bestaat uit het slopen van het kerkgebouw, met behoud van de pastorie om 
hier 12 eengezinswoningen te realiseren. De pastorie wordt een reguliere woning. Onderstaand figuur 
geeft een impressie van het terrein met het kerkgebouw dat in de toekomst gesloopt gaat worden. 
 

 
Figuur 1.1 Voormalig kerkgebouw De Hoeksteen 
 
Het bouwen van reguliere woningen is op deze locatie op grond van het huidige bestemmingsplan niet 
toegestaan.  Daarom  dient  er  een  juridisch  planologische  procedure  te  worden  doorlopen  om  de 
ontwikkeling  mogelijk  te  maken.  Voorliggende  ruimtelijke  onderbouwing  is  onderdeel  van  deze 
procedure.   
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1.2    Ligging projectgebied 
Het projectgebied ligt in het westen van Hillegom. Onderstaand figuur geeft de locatie weer in Hillegom 
aan de Sixlaan en het Karel Doormanplein.     
 

 
Figuur 1.2 Locatie De Hoeksteen in Hillegom     
 
Het projectgebied ligt op korte afstand van de N208. Aansluitend op de Sixlaan ligt de Stationsweg. Deze 
weg komt uit bij Station Hillegom.   
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1.3    Geldend planologisch kader 
Het projectgebied ligt binnen de enkelbestemming 'Maatschappelijk' van het bestemmingsplan Hillegom 
Centrum.  Binnen  deze  bestemming  zijn  geen  reguliere woningen  toegestaan.  Op  de  locatie  van  de 
pastorie ligt de functie‐aanduiding 'bedrijfswoning 2'. Deze woning wordt een reguliere woning en wordt 
meegenomen in deze ruimtelijke onderbouwing.   
 

 
Figuur 1.3 Vigerend bestemmingsplan Centrum   

1.4    Leeswijzer 
De ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd: 
 Hoofdstuk 2: Huidige situatie en projectbeschrijving 
 Hoofdstuk 3: Ruimtelijk beleidskader; 
 Hoofdstuk 4: Onderzoek milieuaspecten; 
 Hoofdstuk 5: Uitvoerbaarheid.   
 
In hoofdstuk 2 is de bestaande situatie beschreven en wordt ingegaan op de gewenste ontwikkeling. In 
hoofdstuk  3  is  de  gewenste  ontwikkeling  getoetst  aan  het  relevante  rijks‐,  provinciaal,  regionaal  en 
gemeentelijk  beleid.  In  hoofdstuk  4  is  de  toetsing  van  de  gewenste  ontwikkeling  aan  de  relevante 
sectorale  milieuaspecten  beschreven.  Ten  slotte  gaat  hoofdstuk  5  in  op  de  economische  en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid.   
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Hoofdstuk 2    Huidige situatie en projectbeschrijving 

2.1    Bestaande situatie 
In  het  projectgebied  staat  op  dit moment  nog  het  kerkgebouw  'De Hoeksteen'  van  de  Protestantse 
Gemeente  Hillegom  met  bijbehorende  pastorie.  De  Protestantse  Gemeente  heeft  ook  de 
Maartenskerkgebouw en heeft besloten het gebouw aan het Karel Doormanplein  te    gaan verkopen, 
wegens  het  dalende  aantal  leden. De  kerk  betreft  geen monument  en wordt  gesloopt. De  pastorie, 
behorende bij de kerk, blijft behouden en gaat als regulier woonhuis fungeren.   

2.2    Toekomstige ontwikkeling 
Voor het  realiseren  van de  toekomstige ontwikkeling wordt  ten eerste het  kerkgebouw  gesloopt om 
vervolgens  12  eengezinswoningen  te  realiseren. Onderstaande  plattegrond  laat  zien  hoe  de  nieuwe 
situatie zich vormgeeft ten opzichte van de oude situatie.   

Figuur 2.1 Situatietekening ontwikkeling De Hoeksteen oude‐ en nieuwe contouren 

Linksonder  is de bestaande pastorie te zien. Deze wordt omgezet naar een reguliere woning. Naast de 
pastorie komen drie eengezinswoningen. Aan het Karel Doormanplein worden 9 woningen gesitueerd. 
Onderstaande afbeeldingen laten in vogelvlucht zien hoe het plan eruit gaat zien.   
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Figuur 2.2 Vogelvlucht negen rijwoningen en op de kop drie rijwoningen 
 

 
Figuur 2.3 Vogelvlucht drie rijwoningen met bestaande pastorie   
 
De woningen bestaan uit twee bouwlagen met een kap. De kop en het midden van de rij krijgen een extra 
accent. Verder hebben alle woningen een voortuin en een wat grotere achtertuin. Aan de achterzijde van 
de woningen wordt parkeergelegenheid gerealiseerd. 
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Hoofdstuk 3    Ruimtelijk beleidskader 

3.1    Inleiding 
De beoogde ontwikkeling dient getoetst te worden aan het nu geldende rijks‐, provinciaal, regionaal en 
gemeentelijk beleid.   

3.2    Rijksbeleid 

3.2.1    Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, loopt vooruit op de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
en vervangt op Rijksniveau de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Uitgangspunt in de nieuwe aanpak 
is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in samenhang. Zo kunnen we in 
gebieden komen tot betere, meer geïntegreerde keuzes.    Aan de hand van een toekomstperspectief op 
2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie van het Rijk in beeld. Op nationale belangen wil het Rijk sturen 
en richting geven. Dit komt samen in vier prioriteiten: 
1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 
2. Duurzaam economisch groeipotentieel; 
3. Sterke en gezonde steden en regio's; 
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 
 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch 
doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het bundelen 
van verstedelijking, de bufferzones, nationale landschappen, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, 
mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met het Barro maakt het Rijk proactief duidelijk 
waar provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten voldoen. 
 
Toetsing 

De  beoogde  ontwikkeling  is  niet  in  strijd met  de NOVI,  gekenmerkt  door  een  hoog  abstractie    en 
schaalniveau. 

3.2.2    Besluit ruimtelijke ordening 

Zorgvuldig ruimtegebruik is het uitgangspunt van de (rijks)overheid. Om dit principe beter te borgen is in 
2012 de  ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen  in het Besluit  ruimtelijke ordening  (artikel 
3.1.6). Hieruit volgt dat alle ruimtelijke besluiten die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken, 
aandacht moeten besteden aan de ladder voor duurzame verstedelijking. 
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Per 1  juli 2017  is een aanpassing van de  ladder voor duurzame verstedelijking  in werking getreden. De 
belangrijkste wijzigingen betreffen een vereenvoudiging door het loslaten van de afzonderlijke  'treden' 
en  het  vervangen  van  het  begrip  'actuele  regionale  behoefte'  door  'behoefte'.  Zowel  voor  nieuwe 
stedelijke  ontwikkelingen  binnen  als  buiten  bestaand  stedelijk  gebied  moet  de  behoefte  worden 
beschreven. Uitgangspunt voor de wijziging  is dat met het oog op een  zorgvuldig  ruimtegebruik, een 
nieuwe  stedelijke ontwikkeling  in beginsel  in bestaand  stedelijk gebied wordt gerealiseerd.  Indien de 
nieuwe  stedelijke  ontwikkeling  voorzien  wordt  buiten  het  bestaand  stedelijk  gebied,  dient  dat 
nadrukkelijk te worden gemotiveerd in de toelichting 
 
Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling 
in relatie tot de omgeving. Uit de handreiking  ladder voor duurzame verstedelijking  (bron:  Infomil) en 
jurisprudentie blijkt dat een ontwikkeling vanaf 12 woningen wordt gezien als stedelijke ontwikkeling. De 
ontwikkeling betreft de realisatie van 12 woningen. Hiermee is sprake van een stedelijke ontwikkeling. 
 
Relevante regio 

Het ruimtelijk verzorgingsgebied van de stedelijke ontwikkeling bepaalt tot welk gebied de beschrijving 
van de behoefte zich moet uitstrekken. De begrenzing van de  regio  is dus afhankelijk van de aard en 
omvang  het  programmaonderdeel  dat  als  stedelijke  ontwikkeling  wordt  gezien.  Voor  wonen  is  dat 
Hillegom binnen de regio Holland Rijnland. 
 
Toetsing 

Woonprogramma 2020‐2024   

Het  'Woonprogramma  2020‐2024:  naar  een  duurzaam  evenwicht'  is  een  uitwerking  van  de 
omgevingsvisie  'Heerlijk Hillegom'.  In dit woonprogramma wordt de  visie,  ambities en  keuzes op het 
gebied van wonen voor de komende jaren uiteengezet.   
 
Met het woonprogramma wil Hillegom  inzetten op een duurzaam evenwicht. Hiervoor zijn een aantal 
ambities opgesteld. Deze kunnen als volgt worden samengevat:   
 
1. Een evenwichtige bevolkingsopbouw; 

a. Voldoende en divers woningbouwaanbod; 
b. Inzet voor woningzoekenden in de knel;       

2. Een toekomstbestendig woonaanbod in de wijken; 
3. Passend woonaanbod bij iedere levensfase.   
 
Regionale woonagenda Holland Rijnland 2017 (2018) 

In de Regionale woonagenda is op basis van de provinciale Woningbehoefteraming 2016 gekeken naar de 
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van woningbouwontwikkeling. Het doel is om het aanbod zo goed 
mogelijk te laten aansluiten op de toekomstige behoefte: de juiste typen woningen op de juiste plaats. In 
de Regionale Woonagenda hebben de gemeenten afspraken met elkaar en met de provincie gemaakt 
over: 
4. Een regionaal afgestemd kwalitatief en kwantitatief woningbouwprogramma met toepassing van de 

Ladder voor duurzame verstedelijking en gebaseerd op de actuele Woningbehoefteramingen.   
5. Voldoende sociale woningbouw in relatie tot de doelgroep. 
6. Aandacht voor kansrijke woonmilieus. 
7. Aandacht voor locaties binnen bestaand stads‐ en dorpsgebied of daar aan grenzend; in dat geval is 

er bijzondere aandacht nodig voor een multimodale ontsluiting en landschappelijke kwaliteiten. 
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Het  regionale woningbouwprogramma  is  in  2018  geactualiseerd  en met  de  provincie  afgestemd.  In 
Hillegom wordt op basis van de regionale afspraken uitgegaan van een eigen behoefte van 780 woningen 
tot  2030.  De  aanvullende  behoefte  aan  woonmilieus  verschilt  tussen  de  gemeenten  en  tussen  de 
subregio's, vanwege het karakter van de verschillende delen van de regio. In Holland Rijnland Noord is de 
behoefte vooral gericht op dorps wonen. 
 

 

Figuur 3.1 Woningbehoefte woonmilieus 2017‐2030 

 

 
Figuur 3.2 Uitsnede Woonmilieus regio Holland Rijnland (bron: regionale woonvisie) 

 
   



16   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      20210836 
  

Woningbehoefteraming (WBR 2019) 

Uit  de  actuele  provinciale Woningbehoefteraming  blijkt  dat  de woningbehoefte  in  de  regio  Holland 
Rijnland groter is dan in 2016 was berekend. In de periode 2020 ‐ 2030 zijn (op basis van de Trendraming) 
meer dan 24.000 woningen nodig, waarvan 1.260 in de gemeente Hillegom. 
 

 
Figuur 3.3 Gewenste woningvoorraadtoename Holland Rijnland en Hillegom (bron: WBR, 2019) 

 
De actuele woningbehoefteprognose komt voor de gemeente Hillegom hoger uit dan waarmee  in de 
regionale woonvisie 2017 rekening is gehouden. Hierin werd uitgegaan van 780 woningen. De provincie 
ging  uit  van  een  bandbreedte  van  774  tot  1.316 woningen  in  de  periode  2017‐2030.  De  gemeente 
Hillegom gaat uit van een prognose van 1.410 woningen. Binnen het projectgebied worden 12 woningen 
toegevoegd. 
 
Monitoring en bijstelling van de afspraken is daarom noodzakelijk om te kunnen voorzien in de hogere 
woningbehoefte. De gemeente Hillegom houdt zelf een woningbouwplanning bij om zicht te houden op 
de  verhouding  tussen  de  plancapaciteit  en  de  behoefte.  De  gemeentelijke  planning  blijft  binnen  de 
woningbehoefteraming  zoals  opgenomen  in  de  WBR  2019,  zodat  overaanbod  in  de  regio  wordt 
voorkomen. De woningbouwplanning wordt regelmatig regionaal afgestemd. 

3.3    Provinciaal beleid 

3.3.1    Omgevingsvisie Zuid‐Holland (augustus 2020) 

De  provincie  voorziet  op  regionaal  niveau,  samen  met  gemeenten, marktpartijen  en  woningbouw‐ 
corporaties,  in  voldoende  en  passende woningen  voor  de  verschillende  doelgroepen, waaronder  de 
doelgroepen van het huurbeleid. Hierbij gaat de voorkeur uit naar nieuwe woningbouw binnen bestaand 
stads‐ en dorpsgebied en georiënteerd op hoogwaardig openbaar vervoer. De provincie is terughoudend 
over het toevoegen van nieuwe woningbouwlocaties buiten bestaand stads‐ en dorpsgebied en vraagt 
om de bodemdalingsgevoeligheid van een gebied expliciet mee te wegen. 
 
De provincie heeft de  ambitie om  alle woningen  in  Zuid‐Holland  in 2035 CO2‐neutraal  en  vóór  2050 
klimaatrobuust  ingericht en  ingepast te  laten zijn. Nieuwe woningen dragen bij aan een aantrekkelijke 
woon‐ en leefomgeving in Zuid‐Holland. Daarnaast zijn nieuwe woningen gasloos of energieneutraal of 
leveren  zelfs  energie  en  zijn  toegerust  op  de  gevolgen  van  klimaatverandering  (extreme  regenval, 
perioden  van  droogte  en  hittestress)  en  bodemdaling.  Gemeenten  maken  in  samenspraak  met  de 
provincie  regionale  woonvisies  en  regionale  woningbouwprogramma's  waarin  bovengenoemde 
doelstellingen zijn uitgewerkt. 
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Toetsing 

De ontwikkeling  van de Hoeksteen betreft een uitbreiding  van 12 eengezinswoningen,  koopsegment. 
Deze  uitbreiding  vindt  plaats  binnen  bestaand  stads‐  en  dorpsgebied.  De  woningen  hebben  vooral 
gezinnen  als  doelgroep.  Verder  voldoen  de  nieuwe  woningen  minimaal  aan  de  huidige 
duurzaamheidseisen uit het bouwbesluit. 
Deze ontwikkeling sluit aan bij het provinciaal beleid aangezien er wordt voorzien  in woningen met als 
doelgroep gezinnen..   

3.3.2    Omgevingsverordening Zuid‐Holland (augustus 2020) 

In de Omgevingsverordening Zuid‐Holland zijn regels opgenomen waaraan ruimtelijke plannen  in Zuid‐
Holland moeten  voldoen.  Naar  aanleiding  van  nieuwe wetgeving  en/of  provinciaal  beleid wordt  de 
verordening regelmatig aangepast. De meest recente versie is de geconsolideerde versie van 1 augustus 
2020. 
 
Voor dit plan is het volgende van belang: 
 
Artikel 6.9 Ruimtelijke kwaliteit 

De provincie geeft de voorkeur aan een optimale wisselwerking  tussen  ruimtelijke ontwikkelingen en 
gebiedskwaliteit. Ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 
Het  ruimtelijk  kwaliteitsbeleid  bestaat  uit  een  viertal  kwaliteitskaarten,  samengevat  in  één  integrale 
kwaliteitskaart, bijbehorende richtpunten en de onderstaande bepaling in de Omgevingsverordening.   
 
Lid 1 Ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

Een  bestemmingsplan  kan  voorzien  in  een  nieuwe  ruimtelijke  ontwikkeling,  onder  de  volgende 
voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 
a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, voorziet geen wijziging op 

structuurniveau, past bij de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de relevante richtpunten 
van de kwaliteitskaart (inpassen); 

b. als  de  ruimtelijke  ontwikkeling  past  binnen  de  bestaande  gebiedsidentiteit,  maar  wijziging  op 
structuurniveau voorziet (aanpassen), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit 
per saldo ten minste gelijk blijft door: 
1. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de relevante 

richtpunten van de kwaliteitskaart; en 
2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid; 

c. als de ruimtelijke ontwikkeling niet past bij de bestaande gebiedsidentiteit (transformeren), wordt 
deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd 
door: 
1. een  integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het gehele gebied ook 

aandacht  is besteed aan de  fysieke en  visuele overgang naar de omgeving en de  fasering  in 
ruimte  en  tijd,  alsmede  rekening  is  gehouden  met  de  relevante  richtpunten  van  de 
kwaliteitskaart; en 

2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid. 
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Lid 3 Aanvullende ruimtelijke maatregelen 

a. De aanvullende ruimtelijke maatregelen kunnen bestaan uit (een combinatie van): 
1. duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom‐ en sierteelt; 
2. wegnemen van verharding; 
3. toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen; 
4. andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert. 

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

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

 
Artikel 6.10 Stedelijke ontwikkelingen 

De  verordening  schrijft  voor  dat  stedelijke  ontwikkelingen  primair  plaatsvinden binnen  het  bestaand 
stads‐  en  dorpsgebied.  Alleen  als  binnen  bestaand  stads‐  en  dorpsgebied  geen  ruimte  is  voor  een 
specifieke stedelijke ontwikkeling kan een nieuw uitleglocatie buiten bestaand stads‐ en dorpsgebied in 
gebruik worden  genomen. De  ladder  voor duurzame  verstedelijking,  zoals opgenomen  in het  Besluit 
ruimtelijke  ordening  (Bro),  is  hierbij  van  toepassing.  De  provincie  heeft  de  ladder  voor  duurzame 
verstedelijking ook opgenomen  in de verordening, om het provinciaal belang bij  toepassing van deze 
ladder te benadrukken. Dit biedt de provincie de mogelijkheid om enkele begrippen, die voor meerdere 
uitleg vatbaar zijn, te verduidelijken voor de specifieke Zuid‐Hollandse situatie. 
 
Artikel 6.10 lid 1: Ladder voor duurzame verstedelijking 

1. Een  bestemmingsplan  dat  een  nieuwe  stedelijke  ontwikkeling  mogelijk  maakt,  voldoet  aan  de 
volgende eisen: 
a. de toelichting van het bestemmingsplan gaat in op de toepassing van de ladder voor duurzame 

verstedelijking  overeenkomstig  artikel  3.1.6,  tweede,  derde  en  vierde  lid  van  het  Besluit 
ruimtelijke ordening; 

b. indien in de behoefte aan de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand stads‐ en dorpsgebied 
kan worden voorzien en voor zover daarvoor een  locatie groter dan 3 hectare nodig  is, wordt 
gebruik gemaakt van locaties die zijn opgenomen in het Programma ruimte. 

 
Lid 4 Beeldkwaliteitsparagraaf 

Een bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt als bedoeld in het eerste 
lid  bevat  een motivering,  bij  voorkeur  vervat  in  een  beeldkwaliteitsparagraaf,  waaruit  blijkt  dat  de 
ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk blijft, voor zover het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling: 
a. waarbij de richtpunten van de kwaliteitskaart in het geding zijn, of 
b. die is gelegen op gronden binnen een beschermingscategorie als bedoeld in het tweede lid, onder a 

en b. 
 
Toetsing 

De ontwikkeling sluit aan bij de bestaande gebiedsidentiteit. De woningen krijgen dezelfde structuur als 
aan de Sixlaan en het Karel Doormanplein. Verder vindt de ontwikkeling plaats binnen bestaand stads‐ en 
dorpsgebied.   
 
De ontwikkeling is niet in strijd met de Omgevingsverordening Zuid‐Holland.   
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3.4    Regionaal beleid 

3.4.1    Regionale woonagenda Holland Rijnland 2017 

In  de  Regionale Woonagenda  2017  van  de  regio Holland  Rijnland  is  aangegeven  dat  de  druk  op  de 
regionale  woningmarkt  groot  is.  In  de  periode  tot  2030  moeten  er  volgens  de  provinciale 
verstedelijkingsagenda  'Samen waarmaken en versnellen  in de zuidelijke Randstad' 230.000 woningen 
toegevoegd worden. Dit kan niet zonder tempoversnelling in de bouw. De regio Holland Rijnland profileert 
zich door de diversiteit aan woonmilieus verder uit te bouwen, met erkenning voor de lokale identiteit 
van de gebieden. De woonmilieus liggen in een onderscheidende landschappelijke context. Behoud van 
deze landschappelijke waarden is noodzakelijk als onderdeel van de woonmilieus van Holland‐Rijnland.   
 
Toetsing 

Hillegom is onderdeel van de subregio Noord (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen). 
Van  2017  tot  en  met  2030  is  de  gewenste  toevoeging  aan  woningen  binnen  het  woonmilieu 
dorps/landelijk in deze subregio 3.640 woningen. Het toevoegen van 12 eengezinswoningen draagt hier 
dus aan bij.   
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3.5    Gemeentelijk beleid 

3.5.1    Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom 

Met de Omgevingsvisie zet de gemeente Hillegom de koers uit op weg naar 2030. In deze visie worden de 
verschillende belangen vanuit  landschap, het dorp,  recreatie en  toerisme, de agrarische  sector en de 
gemeenschap  samengesmolten  tot  een  integrale  ontwikkelingsrichting.  Een  zorgvuldige  afstemming 
tussen al deze opgaven is cruciaal. De gemeente moet zich niet ad hoc gaan ontwikkelen, maar juist steeds 
(met de visie in de hand) blijven zoeken naar meerwaarde door het versterken van de leefbaarheid, de 
economie, het landschap en de natuur in Hillegom. 
 

 
Figuur 3.4 Ligging De Hoeksteen op de Omgevingsvisiekaart   
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Wonen 

Hillegom  is  een  aantrekkelijke  plek  om  te  wonen.  In  de  gemeente  kan  men  ‘dorps’  wonen,  goed 
bereikbaar  en  met  alle  voorzieningen  dichtbij.  Het  woningaanbod  is  bovendien  aantrekkelijk  en 
gedifferentieerd. Er  is een divers aanbod van verschillende stijlen uit verschillende periodes. Dit zorgt 
ervoor  dat  er  plek  is  voor  alle  leeftijden  en  inkomensgroepen. Verder  is  de milieukwaliteit  over  het 
algemeen goed, dankzij de relatief geringe luchtvervuiling, de beperkte geluidoverlast door Schiphol en 
de  lage  geurbelasting.  Voor  de  ontwikkelingen  op  het  gebied  van wonen wordt  aangesloten  bij  de 
regionale kaders zoals afgestemd in de regio Holland Rijnland.   
 
Gebiedsspecifiek Heerlijke woonplaats   

De te ontwikkelen locatie valt onder het gebiedsprofiel 'Heerlijke woonplaats'. De gemeente heeft voor 
dit gebiedsprofiel een koers bepaald, welke samengevat inzet op de volgende punten: 
 
 Behouden en versterken dorpse karakter; 
 Nieuwbouw binnenstedelijk realiseren; 
 Verduurzamen en kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad; 
 Bevorderen van gezondheid; 
 Sociale cohesie versterken; 
 Zorg dragen voor toekomstbestendige voorzieningen; 
 Behoud en verbeteren woon‐ en leefkwaliteit.   
 
Toetsing 

De  ontwikkeling  draagt  bij  aan  het  gebiedsprofiel  heerlijke  woonplaats.  De  woningen  worden 
binnenstedelijk en op duurzame wijze gerealiseerd. Het slopen van de leegstaande kerk en realiseren van 
woningen draagt bij aan behoud en verbetering van de woon‐ en leefkwaliteit. De ontwikkeling sluit aan 
bij de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom.   

3.5.2    Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018‐2022 

Eén van de aspecten die in de Omgevingsvisie een essentiële rol speelt is duurzaamheid. De gemeenteraad 
heeft al in 2016 unaniem een motie aangenomen met de ambitie om in 2030 energieneutraal, en in 2050 
klimaatneutraal te zijn.   
 
Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018‐2022 beschrijft hoe deze ambities ten aanzien 
van duurzaamheid worden gerealiseerd. Het  afwegingskader  van de  gemeente  is beschreven, waarin 
aandacht wordt besteed aan diverse onderwerpen gecategoriseerd op basis van de hoofdindeling sociale‐
, fysieke‐ en economische duurzaamheid.   
 
Toetsing 

De  beoogde  ontwikkeling  draagt  bij  aan  de  verschillende  duurzaamheidsambities  van  de  gemeente 
Hillegom. 
 
Inherent aan het landelijke beleid zullen de woningen niet worden voorzien van een gasaansluiting. De 
verwarming en koeling van de woningen  zal worden verzorgd door een 100% elektrisch aangedreven 
warmtepomp, voorzien van bodemlussen. Tezamen met een hoogwaardige isolatie van de woningen    en 
de  aanwezigheid  van  PV‐panelen  wordt  voldaan  aan  de  duurzaamheidsambities  van  de  gemeente 
Hillegom.  De  BENG  berekening  en  de  GPR  berekening  zijn  uitgevoerd  ten  behoeve  van  de 
omgevingsvergunning voor het bouwen. 
Aanvullend wordt samen met de kopers van de woningen onderzocht in hoeverre het mogelijk is om tot 
een  zogenaamde  nul‐op‐de‐meter  woning  te  komen,  waarmee  de milieu  impact  nog  verder  wordt 
verlaagd. Met betrekking tot de inpassing van de optie is namelijk maatwerk noodzakelijk. 
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Leven in een groene omgeving is niet alleen goed het milieu, maar ook voor het welzijn van de nieuwe 
bewoners.  Ten  behoeve  van  klimaatadaptief  en  natuurinclusief  bouwen  worden  de    navolgende 
maatregelen getroffen: 
 In de gevels van de woningen zullen nestkasten worden aangebracht voor vogels en vleermuizen; 
 De voortuinen worden voorzien van inheemse struiken (Ligustrum Lodens/Ligusters), waarvan wij de 

instandhouding zullen vastleggen in de koopovereenkomst met de toekomstige bewoners;   
 Het parkeerterrein  zal worden voorzien van een half verharding, waarmee het binnenterrein een 

groen karakter krijgt en bijdraagt aan de waterinfiltratie; 
 De daken van eventuele uitbouwen, alsmede het dak van de carport, zal worden voorzien van mos 

sedum (daar waar geen eventuele PV‐panelen zullen worden aangebracht); 
 De erfafscheidingen van de achtertuinen zullen wij zoveel als mogelijk uitvoeren in een groen stalen 

hekwerk, waar langs wij Laurier zullen aanplanten (Eleagnus Ebbingei/Laurier).     
 
Ten slotte draagt de ontwikkeling bij aan de ambities op het gebied van economische duurzaamheid. Het 
sloopmateriaal wordt waar mogelijk hergebruikt. 

3.5.3    Woonprogramma Hillegom 2020 ‐ 2024 

Het  ‘Woonprogramma  2020  –  2024:  naar  een  duurzaam  evenwicht’  is  een  uitwerking  van  de 
omgevingsvisie ‘Heerlijk Hillegom’. In dit woonprogramma beschrijft de gemeente haar visie, ambities en 
keuzes op het gebied van wonen voor de komende jaren. De gemeente heeft hiervoor een drietal ambities 
en een viertal opgaven geformuleerd. Dit zijn de volgende: 
 
Ambitie 1: ruimte bieden aan een gevarieerde woningvraag 
Twee opgaven hebben hiervoor prioriteit: 
a. Voldoende en divers aanbod in woningbouw 
b. Inzet voor woningzoekenden in de knel 
 
Ambitie 2: woonwijken en woningen klaar voor de toekomst 
De volgende opgave heeft hierbij prioriteit: 
c. Toekomstbestendig woonaanbod in de wijken 

 
Ambitie 3: lang zelfstandig wonen als onderdeel van de gemeenschap 
De volgende opgave heeft hierbij prioriteit: 
d. Passend woonaanbod bij iedere levensfase 
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De ambities zijn vertaald in een uitvoeringsprogramma en afwegingskaders. Voor woningbouw gelden 
de volgende afwegingskaders: 
 

 
Figuur 3.5 Afwegingskaders woningbouw 
 
Toetsing 

Voor het bepalen van de kwantitatieve behoefte aan nieuwe woningen is in de Woonvisie nog uitgegaan 
van de cijfers vanuit het Woningmarktonderzoek RIGO 2019. Deze cijfers laten een ruime behoefteraming 
zien voor alle koop‐ en huurprijsklassen voor de gemeente Hillegom. De beoogde ontwikkeling draagt bij 
aan de woningbehoefte in Hillegom. 
 
In  het  afwegingskader worden  kwantitatief  tot  2030  ca.  1.440 woning  beoogd  in  de  gemeente.  De 
ontwikkeling draagt hier aan bij. Kwalitatief draagt de ontwikkeling bij aan de duurzaamheidsambities van 
de  gemeente.  Dit  blijkt  ook  uit  de  GPR‐berekening  die  is  uitgevoerd  ten  behoeve  van  de 
omgevingsvergunning  voor het bouwen.    De  invulling  van het bouwprogramma  voldoet niet  aan de 
afwegingskaders.  Er worden  namelijk  12  vrije  sector  koopwoningen  gerealiseerd. Hierom wordt  een 
afdracht  gedaan  ten  behoeve  van  sociale  woningbouw.  Dit  wordt  vastgelegd  in  de  anterieure 
overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar. 
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    25   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      20210836 
  

Hoofdstuk 4    Onderzoek milieuaspecten 

4.1    Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de voor de beoogde ontwikkeling relevante milieuaspecten beschreven.   

4.2    Milieueffectrapportage 
Beleid en normstelling   

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
het  omgevingsvergunning  planmer‐plichtig,  projectmer‐plichtig  of mer‐beoordelingsplichtig  zijn.  Voor 
deze activiteiten  zijn  in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd 
gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, maar waarbij 
wel  sprake  is  van  een  stedelijke  ontwikkelingsproject,  na  te  gaan  of  sprake  kan  zijn  van  belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu. Hierbij moet worden gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage 
III van de EEG‐richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 
 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
Sinds 7  juli 2017  is een aanpassing van het Besluit m.e.r.  in werking getreden met daarin een nieuwe 
procedure  voor de  vormvrije m.e.r.‐beoordeling.  Zo moet  voor de ontwerpbestemmingsplanfase  een 
m.e.r‐beoordelingsbeslissing  worden  genomen,  waarin  wordt  aangegeven  of  wel  of  geen 
milieueffectrapportage nodig is, gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het project en de 
kenmerken van de potentiële  (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Dit hoeft alleen 
voor projecten die aangemerkt worden als een stedelijk ontwikkelingsproject.   
 
Onderzoek en conclusie 

In  het  Besluit milieueffectrapportage  is  opgenomen  dat  de  aanleg, wijziging  of  uitbreiding  van  een 
stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.‐beoordelingsplichtig  is  in gevallen waarin de activiteit betrekking 
heeft op: 
1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 
3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.   
 
Opgemerkt dient te worden dat voor activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, 
toch dient te worden nagegaan of er sprake kan zijn van belangrijke gevolgen voor het milieu. Gelet op 
de kenmerken van het plan zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het 
Besluit m.e.r., de plaats van het plan en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke 
negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten 
zoals deze in de voorgaande paragrafen zijn opgenomen. Voor deze ontwikkeling is dan ook geen mer‐
procedure of mer‐beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r. 
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4.3    Verkeer en infrastructuur 
Ontsluiting 

Vanaf  de  parkeerplaats  aan  de  achterzijde  van  het  terrein  vindt  ontsluiting  plaats  via  het  Karel 
Doormanplein. Vanaf hier kan via de Sixlaan de N208 worden bereikt. De N208 vormt de verbindingsweg 
naar andere plaatsen in de omgeving. De Sixlaan leidt    via de Stationsweg naar station Hillegom.   
 
Verkeersgeneratie en afwikkeling 

De ontwikkeling bestaat uit 12 nieuwe woningen en de bestaande pastorie die gaat fungeren als regulier 
woonhuis. Bij het vaststellen van de verkeersgeneratie gaan we uit van een ligging in rest bebouwde kom. 
De  pastorie  is  bij  het  berekenen  van  de  verkeersgeneratie  niet  meegenomen,  aangezien  de 
verkeersgeneratie hier niet wijzigt. 
 
Tabel 4.1 Berekening verkeersgeneratie     
Verkeersgeneratie    Aantal woningen  Kencijfer CROW per 

woning 

mvt/etmaal 

weekdag 

mvt/etmaal 

werkdag 

Wonen Koop, 
tussen/hoek 

12  7,1  85,2  94,6 

 
In de toekomstige situatie is de verkeersgeneratie circa 86 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag. De 
verkeersafwikkeling wordt beoordeeld in het drukste uur van de dag, waarin doorgaans maximaal 10% 
van de etmaalwaarde wordt afgewikkeld. In het drukste uur zal de ontsluitende weg een verkeerstoename 
van circa 9 mvt ondervinden. Hierin is geen rekening gehouden met een mogelijke verrekening met de 
verkeersgeneratie van de huidige situatie. 
De  verkeerstoename  zal  naar  verwachting  geen  negatieve  gevolgen  hebben  op  de  omliggende 
ontsluitingswegen.   
 
Parkeren 

Bij  het  bepalen  van  de  parkeerbehoefte  wordt  aangesloten  bij  de  parkeernomen  uit    de  Nota 
parkeernormen van de gemeente Hillegom (15 april 2016).   
 
Voor de kerk  in de huidige situatie geldt een parkeerbehoefte van 60 parkeerplaatsen. Dit  is 0,15 per 
gebedsplaats  voor  een  totaal  van  400  gebedsplaatsen.  Door  de  sloop  van  de  kerk  komt  deze 
parkeerbehoefte in de openbare ruimte te vervallen. 
 
Voor de beoogde ontwikkeling van 12 woningen geldt een parkeerbehoefte van 25 parkeerplaatsen. Per 
woning  is  er  een  behoefte  van  2,1  parkeerplaats,  waarvan  0,3  parkeerplaats  voor  bezoekers.    De 
woningen vallen binnen de categorie 'woning niet gestapeld > 150 m2 bvo'. 
 
De ontwikkeling voorziet in de toevoeging van 22 parkeerplaatsen. Hiervan bevinden zich er 18 op een 
parkeerterrein aan de achterzijde van de woningen. Daarnaast zijn er twee woningen met een eigen inrit 
met daarop ieder twee parkeerplaatsen.   
 
Voor  de  overige  drie  benodigde  parkeerplaatsen  wordt  gebruik  gemaakt  van  het  bestaande 
parkeerterrein op het  Karel Doormanplein. Deze openbare parkeerplaatsen mogen  voor de beoogde 
ontwikkeling gebruikt worden door ze te verrekenen met de parkeerbehoefte van de oude situatie. Voor 
de  kerk  geldt  een  parkeerbehoefte  van  60  parkeerplaatsen.  Per  saldo  is  er  een  afname  van  een 
parkeerbehoefte van 57 parkeerplaatsen in de openbare ruimte. 
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Conclusie 

De bereikbaarheid van het projectgebied  is goed. Door de ontwikkelingen neemt de verkeersgeneratie 
naar verwachting toe, maar hierdoor ontstaan geen problemen. De parkeerbehoefte wordt grotendeels 
op eigen terrein opgevangen. De overige parkeerbehoefte wordt opgevangen in de openbare ruimte. Hier 
is per saldo een afname aan parkeerbehoefte is door het salderen van de kerk. 

4.4    Wegverkeerslawaai 
Beleid en normstelling 

Langs alle wegen (met uitzondering van 30 km/h‐wegen en woonerven) bevinden zich op grond van de 
Wet  geluidhinder  (Wgh)  geluidszones.  Voor  geluidsgevoelige  functies  die  binnen  deze  geluidszones 
mogelijk  worden  gemaakt  dient  akoestisch  onderzoek  uitgevoerd  te  worden.  De  breedte  van  de 
geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van een binnen‐ of buitenstedelijke ligging. Op basis 
van  jurisprudentie dient  in het  kader  van een  goede  ruimtelijke ordening ook bij 30  km/h‐wegen de 
aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting te worden onderbouwd. 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. 
 
Nieuwe situaties 

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidszone van een weg 
geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Binnen de wettelijke geluidszone van een spoorlijn geldt een 
voorkeursgrenswaarde van 55 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. 
Hogere  grenswaarden  kunnen  alleen worden  verleend nadat  is onderbouwd dat maatregelen om de 
geluidbelasting  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  maximale 
ontheffingswaarde  niet  te  boven  gaan.  Voor  de  beoogde  binnenstedelijke  ontwikkeling  geldt  een 
maximale  ontheffingswaarde  van  63  dB  (wegverkeerslawaai).  De maximale  ontheffingswaarde  voor 
nieuwe geluidsgevoelige functies binnen de geluidszone van een spoorweg bedraagt 68 dB. 
 
De geluidswaarde binnen de woningen (binnenwaarde) dient  in alle gevallen te voldoen aan de  in het 
Bouwbesluit neergelegde norm.  Krachtens  artikel 110g  van de Wet  geluidhinder mag het berekende 
geluidsniveau  van  het  wegverkeer  worden  gecorrigeerd  in  verband  met  de  verwachting  dat 
motorvoertuigen in de toekomst stiller worden. 
 
Onderzoek en conclusie 

Het  projectgebied  ligt  binnen  de  geluidzone  van  de  wegen Weeresteinstraat    (N208)  en  Van  Den 
Endelaan (N208). Het plan  is tevens gelegen aan de 30 km/uur wegen Sixlaan en Karel Doormanplein. 
Voor de beoogde ontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is toegevoegd in 
bijlage 1. In dit onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
 Voor  de  gezoneerde wegen Weeresteinstraat  (N208)  en  Van Den  Endelaan  (N208)  geldt  dat  de   

geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegende voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
op geen enkele gevel van de nieuwe woningen overschrijdt. 

 Voor de 30 km/uur wegen Sixlaan en Karel Doormanplein geldt dat de geluidbelasting ten gevolge 
van het wegverkeer op deze wegen de richtwaarde van 48 dB met respectievelijk maximaal 7 en 4 dB 
overschrijdt. Echter kan voor 30 km/uur wegen geen hogere waarde worden verleend, aangezien 
deze  wegen  niet  zoneplichtig  zijn.  Derhalve  is  een  procedure  hogere  waarde  ten  gevolge  van 
wegverkeerslawaai niet aan de orde. Aangezien geen sprake is van een procedure hogere waarde is 
het geluidbeleid van de    Omgevingsdienst West‐Holland formeel niet van toepassing. 
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 Ondanks dat voor onderhavig plan geen hogere waarde aangevraagd kan worden, wordt in het kader 
van  een  goed woon‐  en  leefklimaat  alsnog  geadviseerd  om  ten  behoeve  van  alle woningen  een 
aanvullend onderzoek uit te voeren ter bepaling van de geluidwering van de gevels. Een dergelijk 
onderzoek  kan  tevens  worden  geëist  door  de  gemeente.  Geadviseerd  wordt  aan  te  sluiten  bij 
voornoemde eis waarbij voor de hogere waarde de gecumuleerde geluidbelasting op de gevel kan 
worden aangehouden. 

 
Ten behoeve van de omgevingsvergunning voor het bouwen is er aanvullend onderzoek uitgevoerd naar 
de geluidwering van de gevel. Om te voldoen aan het binnenniveau van 33 dB worden er zwaarder glas 
en  zwaardere dakelementen  toegepast. Geconcludeerd kan worden dat er  ter plaatse van de nieuwe 
woningen sprake is van een goed woon‐ en leefklimaat. 

4.5    Bodem 
Beleid en normstelling   

Op grond van het Besluit  ruimtelijke ordening dient  in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 
rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het projectgebied. Bij functiewijziging dient 
te  worden  bekeken  of  de  bodemkwaliteit  voldoende  is  voor  de  beoogde  functie  en moet  worden 
vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien 
de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig 
dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht 
saneren).   
 
Onderzoek en conclusie 

Milieuhygiënisch onderzoek 

Voorafgaand  aan  een  verkennend  bodemonderzoek  conform  de  NEN  5740+A1;2016  dient  een 
milieuhygiënisch  vooronderzoek  te worden  uitgevoerd  conform  de NEN  5725;2017. Op  basis  van  de 
informatie  uit  het  vooronderzoek  wordt  een  onderzoekshypothese  geformuleerd.  Het  doel  van  het 
vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen ter plaatse van 
de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van 
mogelijke verontreinigingen. Ook kunnen de resultaten van het vooronderzoek worden gebruikt bij de 
interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek. 
 
Verkennend bodemonderzoek 

Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de onderzoekslocatie, is 
de norm NEN 5740+A1;2016 gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie  bij  een  verkennend  bodemonderzoek  naar  de  (mogelijke)  aanwezigheid  van 
bodemverontreiniging  en  de werkwijze  voor  het  bepalen  van  de milieuhygiënische  kwaliteit  van  de 
bodem  en  eventueel  vrijkomende  grond.  Op  basis  van  de  informatie  uit  het  milieuhygiënisch 
vooronderzoek  wordt  een  onderzoekshypothese  geformuleerd.  Elke  uit  het  milieuhygiënisch 
vooronderzoek  resulterende  onderzoekshypothese  over  de  aan‐  of  afwezigheid  van  bepaalde 
verontreinigende  stoffen  en  de  wijze  van  verspreiding  wordt  getoetst  met  een  locatie  specifieke 
onderzoeksstrategie. 
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Het  gehele  onderzoek  staat  in  bijlage  2. Aan  de hand  van  de  resultaten  van het  onderzoek  kan het 
volgende worden geconcludeerd: 
 In de grond  zijn  zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen  (baksteen en 

metselpuin) waargenomen. 
 Op het maaiveld zijn zintuiglijk asbestverdachte materialen waargenomen. Om de aanwezigheid van 

asbest  in de bodem  vast  te  stellen dient een asbestonderzoek  conform de NEN 5707  te worden 
uitgevoerd.   

 De grond is plaatselijk licht verontreinigd met lood, zink, kwik en PAK. 
 Het grondwater is niet verontreinigd. 
 
Vanwege de aanwezigheid van asbestverdachte materialen  is er een asbestonderzoek uitgevoerd. Dit 
onderzoek is opgenomen in bijlage 3. In het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
 Aan de oostzijde van het gebouw zijn asbestverdachte plantenbakken en golfplaten aangetroffen; 
 Visueel is in de grond geen asbesthoudend materiaal aangetroffen; 
 Ter  plaatse  van  één  inspectiegat  is  in  het  zand  op  een  diepte  van  0,15‐0,65  m‐mv    asbest 

aangetoond (fijne fractie). Het aangetoonde gehalte vormt geen noodzaak tot het uitvoeren van een 
nader onderzoek asbest 

 
Op basis van de onderzoeksresultaten van beide onderzoeken is er geen aanleiding tot het uitvoeren van 
nader onderzoek. Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. 

4.6    Luchtkwaliteit 
Beleid en normstelling   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 
Het  toetsingskader  voor  luchtkwaliteit  wordt  gevormd  door  hoofdstuk  5,  titel  5.2  van  de  Wet 
milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer  (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 
(jaar‐ en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.2 
weergegeven.   
 
Tabel 4.1. Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 
Stof  Toetsing van  Grenswaarde 

stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 
  24‐uurgemiddelde 

concentratie 
max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³ 

fijn  stof 
(PM2,5) 

jaargemiddelde concentratie  25 µg /m³ 

 
 
Op  grond  van  artikel 5.16  van  de Wm  kunnen  bestuursorganen  bevoegdheden  die  gevolgen  kunnen 
hebben voor de  luchtkwaliteit onder andere uitoefenen  indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 
leiden  tot  een  overschrijding  van  de  grenswaarden  of  de  bevoegdheden/ontwikkelingen  niet  in 
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
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Besluit niet in betekenende mate 

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

1,2 µg/m³); 
 een  project  valt  in  een  categorie  die  is  vrijgesteld  aan  toetsing  aan  de  grenswaarden;  deze 

categorieën  betreffen  onder  andere  woningbouw  met  niet  meer  dan  1.500  woningen  bij  één 
ontsluitingsweg  en  3.000  woningen  bij  twee  ontsluitingswegen,  kantoorlocaties met  een  bruto 
vloeroppervlak  van  niet meer  dan  100.000 m2  bij  één  ontsluitingsweg  en  200.000 m2  bij  twee 
ontsluitingswegen. 

 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 
 
Onderzoek 

De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de  realisatie  van 12 woningen. Dit  valt  ruim onder de 
drempelwaarde van 1.500 woningen die  is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden. De beoogde 
ontwikkeling draagt dan ook 'niet in betekenende mate' bij aan de concentraties luchtverontreinigende 
stoffen. Er wordt dus voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is niet noodzakelijk. 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang om een indicatie van de luchtkwaliteit 
ter plaatse van het projectgebied te geven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL‐monitoringstool 2020 
(www.nsl‐monitoring.nl) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma  Luchtkwaliteit hoort. Hieruit 
blijkt dat in 2020 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs de Weeresteinstraat 
(als  maatgevende  weg  nabij  het  projectgebied)  ruimschoots  onder  de  grenswaarden  uit  de  Wet 
milieubeheer zijn gelegen.   
 
  Conclusie 

Ter plaatse van het hele projectgebied is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. Het aspect 
luchtkwaliteit staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 

4.7    Externe veiligheid 
Beleid en normstelling 

Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, 
namelijk: 
 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 
 
In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt  in het plaatsgebonden  risico  (PR) en het 
groepsrisico  (GR).  Het  PR  is  de  kans  per  jaar  dat  een  persoon  op  een  bepaalde  plaats  overlijdt  als 
rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op 
die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs 
een vervoersas. Het GR drukt de kans per  jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde 
omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het GR geldt een 
oriëntatiewaarde.  De  gemeente  heeft  een  verantwoordingsplicht  als  het  GR  toeneemt  en/of  de 
oriëntatiewaarde overschrijdt.   
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Risicovolle inrichtingen 

Het  Besluit  externe  veiligheid  inrichtingen  (Bevi)  geeft  een  wettelijke  grondslag  aan  het  externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle  inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een 
risicovolle  inrichting  een  grenswaarde  voor  kwetsbare  objecten  en  een  richtwaarde  voor  beperkt 
kwetsbare objecten. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet aan deze normen worden voldaan. Het Bevi 
bevat geen grenswaarde voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht  ten 
aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel 
in bestaande als in nieuwe situaties. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Per  1  april  2015  is  het  Besluit  externe  veiligheid  transportroutes  (Bevt)  en  het  Basisnet  in werking 
getreden. Het Bevt vormt de wet‐ en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt  in het Basisnet. Het 
Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water.    
 
Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. In dat besluit wordt 
aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor 
buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden.   
 
Onderzoek 

Uit de professionele risicokaart blijkt dat er in de directe omgeving van het projectgebied geen risicovolle 
inrichtingen aanwezig zijn. Tevens vindt er in de directe omgeving geen vervoer van gevaarlijke stoffen 
plaats over het spoor, het water of door buisleidingen dat van invloed is op de externe veiligheidssituatie 
in het projectgebied.   
 
Transport gevaarlijke stoffen N208 

Het projectgebied ligt aan de provinciale weg N208. Deze weg is door de provincie vrijgegeven voor het 
transport van gevaarlijke stoffen en is daarmee een potentiële risicobron. De N208 is niet op de risicokaart 
opgenomen aangezien het aantal transporten van gevaarlijke stoffen beperkt is. Wel kan er over de N208 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N208 bestaat 
voornamelijk uit lokaal bestemmingsverkeer. Doorgaand vervoer van gevaarlijke stoffen vindt niet over 
de N208 plaats. 
Om toch een schatting te maken van de hoogte van de risico's is gebruik gemaakt van de    vuistregels van 
de (concept) Handleiding Risicoanalyse transport (HART). 
 
Toetsing aan vuistregels plaatsgebonden risico 

In par. 1.2.4 van de bijlage bij de handleiding zijn vuistregels gegeven voor een weg binnen de bebouwde 
kom. In par. 1.2.4.1 zijn vuistregels voor het plaatsgebonden risicocontour 10‐ gegeven. 
Volgens vuistregel 2 is er voor een weg binnen de bebouwde kom geen plaatsgebonden risicocontour 10‐
6. 
 
Toetsing aan vuistregels groepsrisico 

In par. 1.2.4.2 zijn vuistregels voor het groepsrisico gegeven. Voor toepassing van de vuistregels zijn de 
aard van de transporten, de personendichtheid, de afstand van bebouwing tot de as van de weg en de 
vraag of sprake is van 1‐ of 2‐zijdige bebouwing van belang. Aan de hand van de vuistregels kan worden 
vastgesteld  of  een GR  berekening  nodig  is. Volgens  vuistregel  1  is  een  schatting met  behulp  van  de 
handleiding alleen mogelijk indien er geen LT3, GT4 of GT5 transporten plaatsvinden. Hierbij staat LT voor 
toxische vloeistof en GT voor toxisch gas. 
 
Om te bepalen of dergelijke transporten plaatsvinden  is bepaald  in welke categorie TDI valt. TDl  is de 
toxische stof die naar Draka wordt getransporteerd. Uit de indelingscriteria voor stofcategorieën blijkt dat 
TDl in de stofcategorie LT2 valt. Een risicoberekening met he rekenprogramma RBMII is daarom niet nodig. 
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De HART kan nu gebruikt worden met als vervolgstap vuistregel 2.   
 
Voor toepassing van vuistregel 2 is alleen het aantal GF3 transporten per jaar van belang. Het gaat hierbij 
om LPG. Uitgegaan  is van 52 GF3 transporten, een tweezijdige bebouwing met een dichtheid van 100 
personen/ha en een afstand van de woningen tot de wegas van 10 meter.   
 
Uit tabel 8 van Hart is af te lezen dat bij maximaal 250 GF3‐transporten per jaar (bijv. LPG) het groepsrisico 
lager  ligt dan 10 %  van de oriëntatiewaarde. Een GR berekening  is dan niet nodig  (zie noot 2 bij de 
vuistregels). Bij een aantal GF3 transporten van 52 per jaar is de conclusie dat het groepsrisico lager ligt 
dan 0,1 * de oriëntatiewaarde  voor het groepsrisico. Dit betekent dat  volstaan  kan worden met een 
beperkte groepsriscicoverantwoording. 
 
Beknopte verantwoording van het groepsrisico 

Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid 
Zowel  voor  de  bereikbaarheid  en  bestrijdbaarheid  van  'dagelijkse  incidenten',  zoals  brand  of 
wateroverlast,  als  voor  calamiteiten  op  het  gebied  van  externe  veiligheid,  is  het  van  belang  dat  de 
bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswatervoorzieningen voldoende geborgd zijn. 
 
De bestrijdbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer moet 
in staat zijn om hun taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van en incident te 
voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen 
en bluswatervoorzieningen. Tevens speelt een snelle alarmering ten allen tijde een belangrijke rol. 
 
Het plangebied wordt ontsloten via het Karel Doormanplein en de Sixlaan. Via deze wegen kan van de 
bron af gevlucht worden en is het projectgebied goed bereikbaar voor hulpdiensten.   
 
Zelfredzaamheid 

De  beoogde  ontwikkeling  betreft  de  bouw  van  12  eengezinswoningen. De  aanwezigen  zijn  over  het 
algemeen  zelfredzaam.  Eventueel  aanwezige  kinderen,  ouderen  en  gehandicapten  worden  wel 
beschouwd  als  verminderd  zelfredzame  personen.  Hierbij  wordt  ervan  uitgegaan  dat  de 
ouders/verzorgers en personeel de verminderd zelfredzame personen kunnen begeleiden.   
 
Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat de beoogde ontwikkeling voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien 
van  externe  veiligheid.  Het  aspect  externe  veiligheid  levert  geen  belemmering  op  voor  de  beoogde 
ontwikkeling.   

4.8    Kabels en leidingen 
Beleid en normstelling   

Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens 
dient  rond  dergelijke  leidingen  rekening  te  worden  gehouden  met  zones  waarbinnen  mogelijke 
beperkingen gelden.   
 
Onderzoek en conclusie 

Binnen  het  projectgebied  en  in  de  directe  omgeving  zijn  geen  planologisch  relevante  buisleidingen, 
hoogspanningsverbindingen of straalpaden aanwezig. Het aspect kabels en  leidingen staat de beoogde 
ontwikkeling niet in de weg.   
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4.9    Bedrijven en milieuzonering 
Beleid en normstelling   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 
in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 
 ter plaatse van de woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om  in  de  bestemmingsregeling  de  belangenafweging  tussen  bedrijvigheid  en  nieuwe  woningen  in 
voldoende mate mee te nemen, wordt  in dit plan gebruikgemaakt van de VNG‐publicatie Bedrijven en 
milieuzonering  (editie 2009).  In deze publicatie  is een  lijst opgenomen waarin de meest voorkomende 
bedrijven  en  bedrijfsactiviteiten  zijn  gerangschikt  naar  mate  van  milieubelasting.  Voor  elke 
bedrijfsactiviteit  is de maximale richtafstand  ten opzichte van milieugevoelige  functies aangegeven op 
grond waarvan de categorie‐indeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van 
het  omgevingstype  'rustige  woonwijk'. Milieuzonering  beperkt  zich  tot  de  milieuaspecten  met  een 
ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 
 
Onderzoek en conclusie 

Het projectgebied kan getypeerd worden als 'rustige woonwijk'. Het gebied ligt namelijk in de bebouwde 
kom van Hillegom, net buiten het centrum. Verder wordt rondom de locatie voornamelijk gewoond.   
 
Ten oosten van het projectgebied bevindt zich een bedrijfsfunctie. Deze ligt aan de Weeresteinstraat 25. 
Hier zijn bedrijven toegestaan tot en met categorie 2 uit de VNG‐publicatie Bedrijven en milieuzonering. 
Voor deze bedrijven geldt een richtafstand van 30 meter tot een woning. De afstand tot het projectgebied 
is circa 25 meter. De richtafstand wordt hierdoor overschreden. In beginsel zou daarmee sprake kunnen 
zijn  van  (planologische)  beperking  van  dit  bedrijf.  In  dat  geval  dient  beoordeelt  te  worden  of  het 
aanwezige bedrijf daadwerkelijk wordt beperkt. Hierbij is de aanwezigheid van de bestaande woningen 
gelegen aan de Karel Doormanplein 4 t/m 10 bepalend. Deze woningen zijn in dezelfde richting gelegen 
als  het  voorgenomen  initiatief  en  liggen  op  een  kortere  afstand.  Dit  betekent  dat  deze  woningen 
maatgevend zijn voor de ontwikkelruimte van het bedrijf gelegen aan de Weeresteinstraat 25. Ter plaatse 
van  deze  dichterbij  gelegen  woningen moet  immers  al  voldaan  worden  aan  de  wettelijk  geldende 
milieunormen.  De  aanwezigheid  van  deze woningen  bepaalt  dus  reeds  in  de  bestaande  situatie  de 
ontwikkelruimte  van het bedrijf  aan de Weeresteinstraat 25. Dat betekent dat dit bedrijf niet wordt 
beperkt in de huidige bedrijfsvoering en ook niet in haar ontwikkelingsmogelijkheden als gevolg van het 
voorgenomen plan. 
 
Desondanks dient op basis van een goede  ruimtelijke ordening wel sprake  te zijn van een acceptabel 
woon‐  en  leefklimaat  ter  plaatse  van  de  nieuwe  woningen.  Hierbij  is  van  belang  dat  feitelijk  een 
meubelstoffeerderij aanwezig is op deze bedrijfslocatie. Een dergelijk heeft een beperkte milieubelasting 
(milieucategorie  1).  Ter  plaatse  van  het  projectgebied  is  daardoor  hiervan  geen  milieuhinder  te 
verwachten. Tot slot moet dit bedrijf (en ook een eventueel nieuw te vestigen bedrijven) ter plaatse van 
de bestaande woningen voldoen aan de milieuwetgeving zoals vermeld  in de Wet milieubeheer of het 
Activiteitenbesluit. Aangezien het projectgebied op grotere afstand en in dezelfde richting is gelegen als 
de  bestaande  woningen  zal  ter  plaatse  van  het  projectgebied  ruimschoots  aan  de milieuwetgeving 
worden voldaan. De milieuwetgeving zorgt er hiermee voor dat een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat 
ter plaatse van de nieuwe woningen afdoende is geborgd. 
 
Ten noorden van het projectgebied bevindt zich een restaurant. Dit restaurant bevindt zich aan de Sixlaan 
22. Een  restaurant valt onder de milieucategorie 1. Hiervoor geldt een  richtafstand van 10 meter. De 
afstand tot het projectgebied is circa 32 meter. Er vindt geen overschrijding van de richtafstand plaats. 
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De beoogde ontwikkeling doet verder geen afbreuk aan het woon‐ en leefklimaat in de directe omgeving 
van het projectgebied. Het aspect bedrijven en milieuzonering staat de beoogde ontwikkeling niet in de 
weg. 

4.10    Ecologie 
Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming 
(hierna: Wnb) en het beleid van de provincie ten aanzien van de bescherming van dier‐ en plantensoorten 
en de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland de uitvoering van het plan niet in de weg staan. In 
elk geval moet aannemelijk zijn dat vergunning of ontheffing van de van de bij of krachtens deze wet 
geldende  verbodsbepalingen  kan  worden  verkregen  voor  de  activiteiten  die  met  deze  ruimtelijke 
onderbouwing mogelijk worden gemaakt. Dit is anders indien uit de Wnb voortvloeit dat een passende 
beoordeling  moet  worden  gemaakt.  Deze  dient  te  zijn  verricht  ten  tijde  van  vaststelling  van  het 
bestemmingsplan.   
 
Toetsingskader 

Wet natuurbescherming 

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

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

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

samenhang van het Natura 2000‐netwerk bewaard blijft. 
 

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

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:   
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn; 
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; 
 overige soorten.   
 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen 
van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde 
Staten  (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten 
(hierna: PS)  vrijstelling  verlenen  van dit  verbod. De  voorwaarden waaraan  voldaan moet worden om 
ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen  in de Wnb en vloeien direct voort uit de 
Vogelrichtlijn. Verder  is het verboden  in het wild  levende dieren van  soorten, genoemd  in bijlage  IV, 
onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, 
in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan 
ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor 
verlening  van  ontheffing  of  vrijstelling  zijn  opgenomen  in  de  Wnb  en  vloeien  direct  voort  uit  de 
Habitatrichtlijn.   
 
Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de 
bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. 
Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot 
ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden.   
 
Bij  de  voorbereiding  van  de  beoogde  ontwikkeling  moet  worden  onderzocht  of  de  Wet 
natuurbescherming de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de uitvoering 
tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning of ontheffing 
ingevolge de wet zal kunnen worden verkregen. 
 
Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het projectgebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, 
zoals Natura 2000. Het projectgebied maakt ook geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. 
Dit  geldt  overigens  ook  voor  belangrijke  weidevogelgebieden  en  gebieden  die  zijn  aangewezen  als 
'strategische  reserve  natuur'.  Daarnaast  zijn  binnen  het  projectgebied  ook  geen  karakteristieke 
landschapselementen aanwezig. Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied is gelegen circa 2,5 km afstand 
en betreft het gebied Kennemerland‐Zuid. Het dichtstbijzijnde NNN‐gebied ligt op circa 2,5 km afstand. 
Vanwege  de  afstand  zijn  directe  effecten  zoals  areaalverlies,  versnippering,  verandering  van  de 
waterhuishouding en verstoring op voorhand uitgesloten. 
 
Om stikstofdepositie van de beoogde ontwikkeling uit te sluiten is voor de gebruiksfase een onderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 4. De bijbehorende berekening is opgenomen in bijlage 
5.  In  dit onderzoek wordt  geconcludeerd dat  er  voor  de  gebruiksfase  geen depositiebijdrage  binnen 
Natura 2000‐gebieden wordt berekend. Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jr.   
Voor  de  aanlegfase  van  de  beoogde  ontwikkeling  is  geen  berekening  uitgevoerd.  In  de  Wet 
stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) is namelijk een vrijstelling geregeld van de vergunningplicht 
in artikel 2.7  lid 2 Wnb voor de aanlegfase van bouwwerkzaamheden. Een berekening  is hierom niet 
noodzakelijk. 
 
Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er voor de ontwikkeling geen vergunning op 
grond van de Wet natuurbescherming is vereist. 
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Soortenbescherming 

De aanwezigheid van beschermde planten‐ en diersoorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met 
de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Wet natuurbescherming. In 
augustus 2021  is er ter plaatse van het projectgebied een  inventarisatie naar beschermde planten‐ en 
diersoorten uitgevoerd door VanderHelm Milieubeheer B.V., zie bijlage 6. In dit rapport staat het gehele 
onderzoek beschreven. Uit het onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van zwaarder beschermde soorten 
in  het  projectgebied  niet  geheel  kan  worden  uitgesloten.  Voorafgaand  aan  het  uitvoeren  van  de 
werkzaamheden dient te worden bepaald of zwaarder beschermde soorten binnen de invloedssfeer van 
de werkzaamheden aanwezig zijn, middels een soortgericht onderzoek naar vleermuizen. Tevens worden 
de volgende mitigerende maatregelen geadviseerd: 
 Voer de werkzaamheden  in eerste  instantie uit buiten het broedseizoen. Enkel  indien  tijdens een 

controle,  uitgevoerd  door  een  deskundig  ecoloog,  blijkt  dat  in  het  projectgebied  en  de  directe 
omgeving  geen  broedende  vogels  of  nesten  aanwezig  zijn,  kunnen werkzaamheden  binnen  het 
broedseizoen worden uitgevoerd.   

 Gedurende de werkzaamheden dient voldoende zorg in acht te worden genomen voor alle in het wild 
voorkomende  flora  en  fauna.  Aanwezige  dieren  moeten  voldoende  tijd  krijgen  om  te  kunnen 
vluchten.  Lichtverstoring  van  vleermuizen  in  de  nacht  dient  te worden  voorkomen.  Indien men 
onverwachts  strikt  beschermde  soorten  aantreft  dient  direct  een  deskundig  ecoloog  te worden 
geraadpleegd om af te stemmen of, op welke manier en wanneer de werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd zonder overtreding van de Wet natuurbescherming. Bij twijfel over de aanwezigheid van 
een strikt beschermde soort wordt geadviseerd altijd de hulp van een deskundige in te schakelen. 

 
Op basis van de resultaten uit de quick scan is een soortgericht onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd ( 
bijlage 7). In dit onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
 In  het  projectgebied  zijn  geen  zomer‐,  kraam‐,  paar‐,  en winterverblijfplaatsen  van  vleermuizen 

vastgesteld. 
 In de directe omgeving van het projectgebied zijn drie baltsterritoria van de gewone dwergvleermuis 

vastgesteld. Deze bevinden zich in de nabijheid van het projectgebied. Derhalve mag in de toekomst 
door  de  herontwikkeling  van  het  projectgebied  niet  meer  lichtuitstraling  op  de  betreffende 
baltsterritoria zijn dan in de huidige situatie. Geadviseerd wordt dit te laten toetsen door een ecoloog. 

 
De  lichtuitstraling  richting de baltsterritoria wordt niet  vergroot.  In  zowel de huidige als  toekomstige 
situatie wordt de relevante lichtuitstraling richting baltsterritoria veroorzaakt door de straatverlichting. 
Deze verlichting in de openbare ruimte blijft behouden, verder maakt deze verlichting ook geen onderdeel 
uit van dit project. Om mogelijke  lichtuitstraling van buitenlampen aan de voorgevels van woningen te 
voorkomen, worden hier armaturen geplaatst waarbij de lichtuitstraling naar beneden is gericht. 
 
Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op beschermde natuurgebieden. Effecten 
op  beschermde  diersoorten  kunnen  op  voorhand  grotendeels  worden  uitgesloten.  Effecten  op 
vleermuizen kunnen worden uitgesloten. 

4.11    Water 
Waterbeheer en watertoets 

Bij een ruimtelijk plan dient in een vroeg stadium overleg gevoerd te worden met de waterbeheerder over 
een ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn 
met  duurzaam  waterbeheer.  Het  projectgebied  ligt  binnen  het  beheersgebied  van  het 
Hoogheemraadschap  van  Rijnland,  verantwoordelijk  voor  het  waterkwantiteits‐  en 
waterkwaliteitsbeheer. 
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Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op  verschillende  bestuursniveaus  zijn  de  afgelopen  jaren  beleidsnota's  verschenen  aangaande  de 
waterhuishouding,  allen met  als  doel  een  duurzaam waterbeheer  (kwalitatief  en  kwantitatief). Deze 
paragraaf geeft een overzicht van de voor het projectgebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 
Hoogheemraadschap nader wordt behandeld. 
 
Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NW) 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
 Waterwet 
Provinciaal: 
 Provinciaal Waterplan 
 Provinciale Verordening Ruimte 
 Provinciale Structuurvisie 
 
Waterschapsbeleid 

Het  algemeen bestuur  van Rijnland heeft op 9 maart 2016 het nieuwe Waterbeheerplan  'Waardevol 
Water' (WBP5) vastgesteld. In het WBP5 wordt richting gegeven aan het waterbeheer in de periode 2016 
‐2021. Daarmee  realiseert Rijnland de ambities uit het  coalitieakkoord,  zodat het gebied nu en  in de 
toekomst goed beschermd wordt tegen overstromingen en wateroverlast, er een goede waterkwaliteit 
ontstaat, het afvalwater op duurzame wijze wordt gezuiverd en de grondstoffen worden hergebruikt. In 
het WBP5 staat samen werken met de omgeving aan water centraal. Rijnland wil samen met zijn omgeving 
werken aan duurzaam en efficiënt waterbeheer tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.   
 
Keur en uitvoeringsregels   

Op grond van de Waterwet is Rijnland als waterschap bevoegd via een eigen verordening, de Keur, regels 
te stellen aan handelingen die het watersysteem beïnvloeden. Denk hierbij aan handelingen in of nabij: 
 waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden); 
 watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken); 
 andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen); 
 de bodem van kwelgevoelige gebieden. 
Maar ook aan het onttrekken en lozen van grondwater en het aanbrengen van verhard oppervlak. 
 
Op 13 mei 2020  is de meest  recente Keur van Rijnland  in werking getreden. De Keur  is een  juridisch 
document  (verordening)  waarin  Rijnland  regelt  stelt  die  nodig  zijn  om  binnen  het  beheergebied 
waterveiligheid, droge voeten, voldoende oppervlaktewater en schoon oppervlaktewater te bieden. In de 
Keur  zijn  verschillende  geboden  en  verboden  opgenomen.  Hierop  kan  echter  door  het  waterschap 
ontheffing worden verleend. 
 
Riolering en afkoppelen    

Bij nieuwe ontwikkelingen is het van belang dat er met Rijnland afstemming plaatsvindt over het omgaan 
met  afvalwater  en  hemelwater.  Overeenkomstig  het  rijksbeleid  gaat  Rijnland  uit  van  een 
voorkeursvolgorde voor de omgang met deze waterstromen. Deze houdt  in dat allereerst geprobeerd 
moet worden het ontstaan van (verontreinigd) afvalwater te voorkomen, bijvoorbeeld door het toepassen 
van niet uitlogende bouwmaterialen en het vermijden van vervuilende activiteiten op straat zoals auto's 
wassen en chemische onkruidbestrijding. Vervolgens  is het streven vuil water  te scheiden van schoon 
water, bijvoorbeeld door het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van gemengde rioolstelsels. De laatste 
stap  in  de  voorkeursvolgorde  is  het  zuiveren  van  het  afvalwater.  De  doelmatigheid  daarvan  wordt 
vergroot door het scheiden van de schone en de vuile stromen.   
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De gemeente kan gebruik maken van deze voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het gemeentelijk 
rioleringsplan (GRP), waarin de uiteindelijke afweging wordt gemaakt en waarbij doelmatigheid van de 
oplossing centraal staat. 
 
Onderzoek 

Huidige situatie   

Algemeen 
Het projectgebied heeft een oppervlak van ongeveer 3000 m2. De buitenruimte is grotendeels verhard. 
 
Waterkwantiteit 
Binnen  het  projectgebied  is  geen  oppervlaktewater  aanwezig.  Ook  in  de  directe  omgeving  is  geen 
oppervlaktewater aanwezig. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
Het projectgebied is niet gelegen binnen een primaire of regionale waterkering. Het projectgebied is ook 
niet gelegen binnen beschermingszones hiervan. 
 
Afvalwater en riolering 
De bebouwing is aangesloten op het bestaande rioolstelsel. 
 
Toekomstige situatie 

Algemeen 
Het bestaande kerkgebouw van 1278 m2 wordt gesloopt. De pastorie blijft behouden. Op de locatie van 
de kerk worden 12 woningen gebouwd. Het toekomstig bebouwd oppervlak van deze woningen is 899 
m2.    Het bebouwd oppervlak neemt hierdoor af. 
De nieuwe woningen hebben  voor‐ en  achtertuinen.    Het  achterliggende  terrein wordt  ingericht  als 
parkeerterrein. 
 
Waterkwantiteit 
Het bebouwd oppervlak neemt af. Er wordt verder geen oppervlaktewater gedempt. Watercompensatie 
is niet aan de orde. 
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, niet‐
uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
De ontwikkeling heeft geen invloed op de waterveiligheid in de omgeving. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
De woningen worden aangesloten op het bestaande stelsel op het perceel. 
 
Conclusie 

De beoogde ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem  ter 
plaatse.   
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4.12    Archeologie en cultuurhistorie 
Beleid en normstelling   

Erfgoedwet 

Sinds 1  juli 2016  is de Wet op de archeologische monumentenzorg vervangen door de Erfgoedwet. De 
uitgangspunten uit het 'Verdrag van Malta' blijven in de Erfgoedwet de basis van de Nederlandse omgang 
met  archeologie. De  Erfgoedwet  regelt  de  bescherming  van  archeologisch  erfgoed  in  de  bodem,  de 
inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. Voor gebieden waar 
archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische 
waarden  aanwezig  zijn, dient door de  initiatiefnemer  voorafgaand  aan bodemingrepen  archeologisch 
onderzoek  te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens 
volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van 
het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een 
goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven 
en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden 
behoort. 
 
Besluit ruimtelijke ordening 

Op basis van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in de toelichting van elk bestemmingsplan een 
beschrijving te worden gegeven van de aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden van het 
projectgebied. 
 
Gemeentelijk archeologie beleid 

De  gemeente  Hillegom  heeft  in  samenwerking  met  de  gemeenten  Lisse  en  Noordwijkerhout  een 
archeologische  vindplaats‐  en  verwachtingenkaart  laten  opstellen,  die  de  basis  vormt  voor  het 
gemeentelijk  archeologiebeleid.  Inmiddels  is  de  archeologische waarden‐  en  verwachtingenkaart  van 
Hillegom geactualiseerd. Dit is vastgelegd in de volgede rapporten:   
 Wink, K. e.t. 2014: Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden) kaart en beleidskaart 

Gemeenten  Katwijk,  Noordwijk,  Noordwijkerhout,  Lisse,  Teylingen  en  Hillegom,  Weesp  (Raap‐
rapport 2852).   

 Brandenburgh,  C.R.,  2020:  graven  in  archieven.  Een  niet‐gravend  verstoringenonderzoek  in  de 
bollengemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen.   

 
Onderzoek   

Het projectgebied  is op de archeologische beleidskaart van Hillegom aangeduid als categorie 7  (geel) 
zones met een middelhoge verwachting, gevormd door afgegraven strandwal met kalkrijke top.   
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Figuur 4.1 Uitsnede uit de archeologische beleidskaart van Hillegom. Het projectgebied is aangeduid met 
een rode cirkel. 
 
De beoogde ontwikkeling valt buiten de vrijstellingsgrenzen van de aanwezige archeologische categorie. 
De beoogde ontwikkeling is hierom voorgelegd aan de Omgevingsdienst West‐Holland en Erfgoed Leiden 
en Omstreken. Hierop is een advies gekomen (bijlage 8). In dit advies wordt geconcludeerd dat er vanwege 
het palenplan sprake is van een archeologievriendelijke bouwwijze. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. 
Wel blijft het volgende gelden met betrekking tot toevalsvondsten: 
In geval archeologische resten worden aangetroffen dient dit op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet 
onmiddellijk te worden gemeld aan de Minister van OC&W. De vondst dient gedurende 6 maanden, te 
rekenen  vanaf  de  datum  van  de  melding,  ter  beschikking  te  worden  gesteld  of  gehouden  voor 
wetenschappelijk onderzoek.   
 
De te slopen kerk betreft geen gemeentelijke‐ of rijksmonument en is niet van cultuurhistorische waarde.   
 
Conclusie 

De aspecten archeologie en cultuurhistorie staan de ontwikkeling niet in de weg.   
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Hoofdstuk 5    Uitvoerbaarheid 

5.1    Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan 

De beoogde ontwikkeling kan niet worden vergund op basis van het vigerende bestemmingsplan. Op 
grond van artikel 2.12 Wabo kan door middel van een omgevingsvergunning afgeweken worden van het 
geldende  bestemmingsplan.  Een  belangrijke  voorwaarde  om  te  mogen  afwijken  is  dat  er  wordt 
aangetoond dat de beoogde ontwikkeling niet  in strijd  is met de beginselen van een goede ruimtelijke 
ordening. Deze ruimtelijke onderbouwing toont aan dat de beoogde ontwikkeling voldoet aan de eisen 
van een goede ruimtelijke ordening: 
 de ontwikkeling wordt op een passende wijze ingepast (H2); 
 de ontwikkeling sluit aan bij de geldende beleidskaders (H3); 
 de ontwikkeling  is uitvoerbaar gelet op de onderzoeken naar de verschillende omgevingsaspecten 

(H4).   
 
Zienswijzen 

Tijdens een uitgebreide Wabo procedure bestaat er altijd de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
Na het indienen van de zienswijze is er nog beroep mogelijk bij de rechtbank en vervolgens hoger beroep 
mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien de aanvrager of derden het 
niet eens zijn met het besluit. 

5.2    Economische uitvoerbaarheid 
Bij  nieuwe  ontwikkelingen  moet  onder  de  Wet  ruimtelijke  ordening  (Wro)  tegelijk  met  het 
bestemmingsplan  een  exploitatieplan  worden  vastgesteld,  tenzij  het  kostenverhaal  anderszins  is 
verzekerd, bijvoorbeeld door middel van gemeentelijke gronduitgifte of een anterieure overeenkomst. 
De gemeente heeft hierbij de onderzoeksverplichting om de financieel‐economische uitvoerbaarheid van 
het plan te toetsen. 
 
Het  voorliggende  plan  betreft  een  particulier  initiatief.  De  kosten  voor  het  opstellen  van  het 
bestemmingsplan en de bijbehoren leges zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Voor de gemeente zijn 
aan onderhavig plan geen financiële consequenties verbonden.   
 
De gemeente zal een anterieure overeenkomst sluiten met de betreffende  initiatiefnemers waarin het 
kostenverhaal wordt  geregeld.  Hierdoor  is  een  exploitatieplan  niet  noodzakelijk.  De  kosten  voor  de 
uitvoering van het bouwplan  liggen volledig bij de ontwikkelende partij. Geconcludeerd wordt dat er 
voldoende middelen zijn om de ontwikkeling tot uitvoering te brengen. Het plan is daarmee economisch 
uitvoerbaar. 
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1 Inleiding 
 

In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd ten 

behoeve van de beoogde nieuwbouw op de hoek van de Sixlaan en Karel Doormanplein te 

Hillegom. Het plan betreft de sloop van de bestaande bebouwing en de realisatie van 12 woningen. 

Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de hiervoor noodzakelijk juridisch-planologische 

procedure. 

 

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde “Nieuwe situatie” getoetst aan de normstelling van 
de Wet geluidhinder (verder: Wgh) en is aangegeven wat hiervan de consequenties zijn. Op basis 

van de resultaten van deze toetsing is vervolgens beoordeeld of voor de woningen extra 

geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 

De aspecten spoorweglawaai, luchtverkeerslawaai en industrielawaai zijn in het onderhavige 

onderzoek niet beschouwd. 

 

Vanwege enkele tekstuele wijzigingen komt het eerder door ons voor deze locatie opgestelde 

rapport “Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Hoeksteen te Hillekom” (documentkenmerk: 
2107/084/SH-01, versie 0 d.d. 10 september 2021) in zijn geheel te vervallen. 
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2 Uitgangspunten 
 

2.1 Locatiegegevens 
 

Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied van Hillegom. In bijlage 1 is een situatietekening 

van het plangebied opgenomen.  

 

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de wegen Weeresteinstraat 

(N208) en Van Den Endelaan (N208). Het plan is tevens gelegen aan enkele 30 km/uur wegen. Dit 

type weg vormt een afwijkende categorie binnen de Wgh. Formeel kan voor deze wegen geen 

hogere waarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Voor 

de waarborging van een goed akoestisch woon- en leefklimaat dient de geluidbelasting op de 

gevels van nieuw te bouwen woningen nabij 30 km/uur wegen echter alsnog te worden bepaald. 

Derhalve is in het onderhavige akoestisch onderzoek tevens de geluidbelasting ten gevolge van de 

30 km/uur wegen Sixlaan en Karel Doormanplein inzichtelijk gemaakt.   

 

2.2 Gegevens wegverkeer 
 

De verkeersgegevens van de bovengenoemde wegen zijn verstrekt door de Omgevingsdienst  

West-Holland. Van de wegen zijn prognosegegevens van het jaar 2030 voorhanden. De 

etmaalintensiteiten zijn met 1,5% per jaar opgehoogd (autonome groei) tot het maatgevende jaar 

2031. 

 

De verkeersinvoergegevens zijn door de Omgevingsdienst West-Holland aangeleverd middels een 

in Geomilieu in te voeren shape-bestand. In onderstaande tabellen 2.1 tot en met 2.4 worden de 

meest relevante verkeersgegevens inclusief de maximumsnelheid en wegdektype samengevat 

gepresenteerd.  

 

Voor de etmaalintensiteit op het Karel Doormanplein is conform opgave van de Omgevingsdienst 

West-Holland uitgegaan van 1000 motorvoertuigen. 

 

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Weeresteinstraat (N208) 

Weeresteinstraat (N208)* 

maximumsnelheid: 50 km/uur 

wegdek: SMA-NL8 G+ 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 13.722 mvt. 

jaar: 2031 etmaalintensiteit: 13.928 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,70 3,67 0,61 

lichte mvt. (%) 90,46 95,50 93,32 

middelzware mvt. (%) 4,36 1,43 4,34 

zware mvt. (%) 5,18 3,06 2,34 

* De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het 

plangebied gelegen wegvak. 
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Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Van Den Endelaan (N208) 

Van Den Endelaan (N208) 

maximumsnelheid: 50 km/uur 

wegdek: asfalt (referentiewegdek) 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 15.261 mvt. 

jaar: 2031 etmaalintensiteit: 15.490 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,70 3,68 0,61 

lichte mvt. (%) 90,63 95,56 93,49 

middelzware mvt. (%) 4,19 1,38 4,17 

zware mvt. (%) 5,18 3,06 2,34 

 

Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Sixlaan 

Sixlaan* 

maximumsnelheid: 30 km/uur 

wegdek: elementenverharding in keperverband / asfalt (referentiewegdek, ter hoogte van de rotonde) 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 2713 mvt. 

jaar: 2031 etmaalintensiteit: 2754 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,85 3,35 0,55 

lichte mvt. (%) 95,23 97,66 94,58 

middelzware mvt. (%) 2,86 1,58 3,02 

zware mvt. (%) 1,90 0,76 2,41 

* De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het 

plangebied gelegen wegvak. 

 

Tabel 2.4: gegevens wegverkeer Karel Doormanplein 

Karel Doormanplein 

maximumsnelheid: 30 km/uur 

wegdek: elementenverharding in keperverband 

jaar: 2031 etmaalintensiteit: 1000 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,85 3,35 0,55 

lichte mvt. (%) 95,23 97,66 94,58 

middelzware mvt. (%) 2,86 1,58 3,02 

zware mvt. (%) 1,90 0,76 2,41 

 

2.3 Modellering 
 

Voor de locatie en afmetingen van de woningen is uitgegaan van de in bijlage 1 opgenomen 

situatietekening. Aangezien de garage ter plaatse van de hoekwoning aan de Sixlaan optioneel is, 

is worst-case uitgegaan van een situatie zonder garage.  

 

Als maatgevende toetshoogte voor de begane grond van de nieuwe woningen is 1,5 meter boven 

maaiveld aangehouden. Voor de eerste en tweede verdieping is respectievelijk 4,5 en 7,5 meter 

gehanteerd. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid.  

 

Voor het modelleren van de omgeving van het plangebied is gebruik gemaakt van een akoestisch 

model in Geomilieu, versie 2021.1. Alle bodemgebieden en gebouwen zijn verkregen uit de dataset 

3D geluid zoals beschikbaar gesteld op PDOK.  
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De invoergegevens van deze objecten zijn steekproefsgewijs gecontroleerd en waar nodig 

gecorrigeerd of aangevuld. 

 

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) aangehouden met 

uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch 

zacht (bodemfactor 1,00) en akoestisch half hard/zacht (bodemfactor 0,50) gemodelleerd. De 

akoestisch zachte bodemgebieden betreffen groenvoorzieningen. De akoestisch half harde/zachte 

bodemgebieden betreffen tuinen. Rondom de nieuwe woningen is eveneens een bodemgebied 

gemodelleerd met een bodemfactor van 0,50 (akoestisch half hard/zacht). Dit vanwege de aan te 

leggen tuinen met bestrating. Voor het lokale maaiveld is 0,6 meter +NAP aangehouden. De 

hoogteverschillen in het maaiveld zijn conform de hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand 

Nederland. 

 

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie te worden toegepast. Ter plaatse van 

de rotonde ter hoogte van de wegen N208 en Sixlaan is een rotondecorrectie toegepast. 
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3 Wet- en regelgeving 
 

3.1 Berekeningsmethode 
 

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaardrekenmethode 2” zoals beschreven in 

het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaai zijn weergegeven in bijlage 3. 

Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 4.  

 

3.2 Randvoorwaarden Wgh 
 

3.2.1 Inleiding 
 

De maat voor de geluidbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de Lden-waarde. Lden is de 

geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, 

van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar, zoals omschreven in bijlage I, 

onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 

Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189). 

 

3.2.2 Geluidzones 
 

Volgens de Wgh hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf de as 

van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten 

de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van: 

• ligging binnen een woonerf; 

• een maximumsnelheid van 30 km/uur. 

 

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven. 

 

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen 

soort gebied aantal rijstroken breedte geluidzone (m) 

stedelijk 
1 of 2 200 

3 of meer 350 

buitenstedelijk 

1 of 2 250 

3 of 4 400 

5 of meer 600 

 

3.2.3 Artikel 110g 
 

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de 

geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst 

redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting op de gevel van 
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woningen of op andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op 

het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast. 

 

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek: 

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van 

artikel 110g van de Wgh 56 dB is; 

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van 

artikel 110g van de Wgh 57 dB is; 

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde 

waarden; 

d. 5 dB voor de overige wegen; 

e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van 

de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wgh. 

 

De voornoemde aftrek van 5 dB voor overige wegen is tevens gehanteerd voor 30 km/uur wegen 

Sixlaan en Karel Doormanplein. Uit technische overwegingen zijn er geen argumenten waarom de 

aftrek bij 30 km/uur lager zou zijn dan bij 50 km/uur. De meest logische werkwijze is derhalve om 

aan te sluiten bij de aftrek zoals die voor 50 km/uur wegen bestaat. 

 

3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 
 

Binnen de Wgh is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het 

bouwplan. Volgens artikel 1 van de Wgh wordt onderscheiden: 

• Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van 

de hoofdstukken VI en VII van de Wgh, met uitzondering van het 

gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone 

langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

• Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de 

hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor 

zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als 

bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

 

3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) 
 

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden 

om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de 

toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende: 

• bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen 

waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig 

bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het 

gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening 

gebracht; 
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• in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de 

representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 

het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen: 

a. Zeer Open Asfalt Beton; 

b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt 

Beton fijn; 

c. uitgeborsteld beton; 

d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

e. oppervlakbewerking. 

 

3.2.6 Normen geluidbelasting 
 

Artikel 82 tot en met 85 van de Wgh geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in 

zogenaamde “Nieuwe situaties” (er dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd). 
 

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan 

legt de Wgh geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde 

overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de 

geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen 

indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren 

stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 

aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wgh weergegeven. 

 

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied 

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied 

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

maximale ontheffingswaarde 63 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw 68 dB 

 

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied 

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied 

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

maximale ontheffingswaarde 53 dB 

maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning 58 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom 58 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs 

een autoweg of autosnelweg 

63 dB 

 

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen in het stedelijk gebied en betreft de nieuwbouw van 

woningen. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB. 

 

3.3 Geluidbeleid Omgevingsdienst West-Holland 
 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met het document 

“Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder” d.d. 4 maart 2013 van de 
Omgevingsdienst West-Holland. Conform dit beleidsstuk kan pas een hogere waarde worden 
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verleend als wordt voldaan aan de in het geluidbeleid genoemde subcriteria. Deze subcriteria zijn 

als volgt voor wegverkeerslawaai: 

• woningen die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid, 

of; 

• woningen die in een gemeentelijke structuurvisie worden opgenomen; 

• woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing 

opvullen; 

• woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing; 

• nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd worden; 

• nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die door de gekozen situering of 

bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere 

woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende 

functie wordt toegekend -, of voor andere geluidsgevoelige objecten; 

• geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde 

weg voor zover die weg:  

a. een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen of  

b. een zodanige verkeersverzamelfunctie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden 

tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg. 

 

Er dient eveneens te worden voldaan aan de in het beleidsstuk genoemde aanvullende 

voorwaarden. Deze voorwaarden zijn als volgt: 

• 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); 

• dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal één 

dove gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel;  

• voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een hogere 

waarde alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot:  

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur; 

b. een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op 

bouwplanniveau; 

• de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB. 

 

Maximale te verlenen hogere waarde 

Het geluidbeleid van de Omgevingsdienst is er op gericht om niet tot het wettelijke maximum te 

gaan. De maximale hogere waarden die nu landelijk wettelijk mogelijk zijn geven niet die kwaliteit 

van de leefomgeving die de Omgevingsdienst voor ogen heeft. Dit betekent dat de dienst als 

maximaal mogelijke hogere waarden voor nieuwe woningen, 5 dB lagere normen aanhoudt dan op 

grond van de Wet geluidhinder maximaal mogelijke waarden. 

 

Bij hoge uitzondering kan worden overgegaan tot het verlenen van hogere dan deze waarden tot 

de, in de Wet geluidhinder vastgelegde, maximale hogere waarden van 60 (65) dB(A) voor 

industrielawaai, 63 (68) dB wegverkeerslawaai en 68 (71) dB railverkeerslawaai. Hiervoor biedt 

deze notitie echter niet het (volledige) kader. Voor deze situaties zal een aparte uitgebreide 
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motivering noodzakelijk zijn, waaruit moet blijken waarom de omstandigheden deze uitzonderlijke 

afwijking van het geluidbeleid rechtvaardigen. Voornoemde criteria en voorwaarden zijn daarbij 

onverminderd aan de orde. 
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4 Rekenresultaten en toetsing 
 

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai 
 

In de navolgende tabellen 4.1 tot en met 4.4 zijn per bron de berekeningsresultaten van de 

toetspunten samengevat weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.  

 

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Weeresteinstraat (N208) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g Wgh 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde 

(dB) 

maximale ontheffings-

waarde 

(dB) 

alle alle ≤48 48 63 

 

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Van Den Endelaan (N208) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g Wgh 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde 

(dB) 

maximale ontheffings-

waarde 

(dB) 

alle alle ≤48 48 63 

 

Tabel 4.3: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Sixlaan (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g Wgh 

(dB) 

richtwaarde1 

(dB) 

maximale ontheffings-

waarde 

(dB) 

t01 alle 54 

48 n.v.t. 

t02 
1,5 en 7,5 54 

4,5 55 

t03 alle 51 

t04 t/m t08 allle ≤48 

t09 
1,5 en 7,5 51 

4,5 52 

t10 
1,5 en 7,5 54 

4,5 55 

t11 t/m t32 alle ≤48 

 

Tabel 4.4: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Karel Doormanplein (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g Wgh 

(dB) 

richtwaarde1 

(dB) 

maximale ontheffings-

waarde 

(dB) 

t01 en t02 alle ≤48 

48 n.v.t. 
t03 

1,5  52 

4,5 51 

7,5 50 

t04 
1,5 en 4,5 52 

7,5 51 
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Vervolg tabel 4.4: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Karel Doormanplein (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g Wgh 

(dB) 

richtwaarde1 

(dB) 

maximale ontheffings-

waarde 

(dB) 

t05 t/m t10 alle ≤48 

48 n.v.t. 

t11 
1,5 en 4,5 52 

7,5 51 

t12 
1,5 en 4,5 52 

7,5 51 

t13 t/m t15 
1,5 en 4,5 52 

7,5 51 

t16 t/m t32 alle ≤48 

Opmerking bij tabel 4.3 en 4.4: 

1) Voor 30 km/uur wegen is een voorkeursgrenswaarde conform de Wgh niet aan de orde. In het kader van een goede 

ruimtelijk ordening wordt de bijbehorende waarde van 48 dB als richtwaarde beschouwd. 

 

Voor de gezoneerde wegen Weeresteinstraat (N208) en Van Den Endelaan (N208) geldt dat de 

geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 

48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woningen overschrijdt.  

 

Voor de 30 km/uur wegen Sixlaan en Karel Doormanplein geldt dat de geluidbelasting ten gevolge 

van het wegverkeer op deze wegen de richtwaarde van 48 dB met respectievelijk maximaal  

7 en 4 dB overschrijdt. Voor 30 km/uur wegen kan echter geen hogere waarde worden verleend, 

aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Derhalve is een procedure hogere waarde ten gevolge 

van wegverkeerslawaai niet aan de orde. 

 

4.2 Cumulatieve geluidbelasting 
 

Ten behoeve van de procedure hogere waarde dient conform artikel 110f Wgh de cumulatieve 

geluidbelasting te worden bepaald, indien sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. 

Allereerst dient vastgesteld te worden of sprake is van een relevante blootstelling door 

verschillende geluidbronnen. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van 

die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wgh dienen voor de cumulatie de 

zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of 

luchtvaart meegenomen te worden. De cumulatieve geluidbelasting dient bepaald te worden 

conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2 ‘Rekenmethode 
cumulatieve geluidsbelasting’). De correctie conform artikel 110g Wgh met betrekking tot 

wegverkeer wordt hierbij niet toegepast. 

 

Dit betekent dat in onderhavige situatie de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te 

worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is (in verband met de hoogte van de 

geluidbelasting ten gevolge van de niet zoneplichtige wegen) de cumulatieve geluidbelasting echter 

alsnog bepaald voor alle gemodelleerde wegen. De cumulatieve geluidbelasting op de gevels van 

de beoogde nieuwe woningen is tevens opgenomen in bijlage 5 en bedraagt maximaal 60 dB. 
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4.3 Geluidwering gevels (GA;k) 
 

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k voor 

verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen 

hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning 

dient bovendien minimaal een GA;k van 20 dB te hebben.  

 

Ondanks dat voor onderhavig plan geen hogere waarde aangevraagd kan worden, wordt in het 

kader van een goed woon- en leefklimaat alsnog geadviseerd om ten behoeve van alle woningen 

een aanvullend onderzoek uit te voeren ter bepaling van de geluidwering van de gevels. Een 

dergelijk onderzoek kan tevens worden geëist door de gemeente. Geadviseerd wordt aan te sluiten 

bij voornoemde eis waarbij voor de hogere waarde de gecumuleerde geluidbelasting op de gevels 

kan worden aangehouden. 

 

4.4 Geluidbeleid Omgevingsdienst West-Holland 
 

Aangezien geen sprake is van een procedure hogere waarde is het geluidbeleid van de 

Omgevingsdienst West-Holland formeel niet van toepassing.  
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5 Samenvatting en conclusie 
 

In opdracht van Rho Adviseurs B.V. heeft Tritium Advies een akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw op de hoek van de Sixlaan 

en Karel Doormanplein te Hillegom. Het plan betreft de sloop van de bestaande bebouwing en de 

realisatie van 12 woningen. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de hiervoor noodzakelijk 

juridisch-planologische procedure. 

 

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de wegen Weeresteinstraat 

(N208) en Van Den Endelaan (N208). Het plan is tevens gelegen aan de 30 km/uur wegen Sixlaan 

en Karel Doormanplein.  

 

Voor de gezoneerde wegen Weeresteinstraat (N208) en Van Den Endelaan (N208) geldt dat de 

geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 

48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woningen overschrijdt.  

 

Voor de 30 km/uur wegen Sixlaan en Karel Doormanplein geldt dat de geluidbelasting ten gevolge 

van het wegverkeer op deze wegen de richtwaarde van 48 dB met respectievelijk maximaal  

7 en 4 dB overschrijdt. Echter kan voor 30 km/uur wegen geen hogere waarde worden verleend, 

aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Derhalve is een procedure hogere waarde ten gevolge 

van wegverkeerslawaai niet aan de orde. 

 

Aangezien geen sprake is van een procedure hogere waarde is het geluidbeleid van de 

Omgevingsdienst West-Holland formeel niet van toepassing.  

 

Ondanks dat voor onderhavig plan geen hogere waarde aangevraagd kan worden, wordt in het 

kader van een goed woon- en leefklimaat alsnog geadviseerd om ten behoeve van alle woningen 

een aanvullend onderzoek uit te voeren ter bepaling van de geluidwering van de gevels. Een 

dergelijk onderzoek kan tevens worden geëist door de gemeente. Geadviseerd wordt aan te sluiten 

bij voornoemde eis waarbij voor de hogere waarde de gecumuleerde geluidbelasting op de gevel 

kan worden aangehouden. 
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Bijlage 1: Situatietekening van het plan 
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Bijlage 2: Verkeersgegevens wegverkeer 
  



1

Susan Vissers | Tritium Advies

Van: Susan Vissers | Tritium Advies

Verzonden: dinsdag 7 september 2021 12:18

Aan: Susan Vissers | Tritium Advies

Onderwerp: aanvraag verkeersgegevens Karel Doormanplein te Hillegom

Beste mevrouw Vissers, 

 

Ik kreeg uw verzoek om verkeersgegevens voor het opstellen van een akoestisch onderzoek in Hillegom. 

Het bijgevoegde zip-bestand bevat het rekenmodel met de verkeersgegevens 2030, afkomstig uit de Rvmk 3.2. Het rekenmodel is gemaakt met het 

programma Geomilieu V2021. 

 

Nog een opmerking bij het wegdek op de N208/Weeresteinstraat. In het rekenmodel is als wegdektype referentiewegdek opgenomen. Het wegdek is 

echter SMA-NL8G. Ik verzoek u om het wegdektype van de N208/Weeresteinstraat handmatig aan te passen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Adviseur milieukwaliteit: externe veiligheid, geluid en ruimtelijke ordening 

Omgevingsdienst West-Holland 
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Bijlage 3: Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai 
  



2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wvl

Model eigenschap

Omschrijving wvl

Verantwoordelijke SH

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|

    

Aangemaakt door CK op 23-8-2021

Laatst ingezien door sh op 7-9-2021

Model aangemaakt met Geomilieu V2021.1

    

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 0,6

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Aandachtsgebied --

Max.refl.afstand --

Standaard bodemfactor 0,00

Zichthoek 2

Max.refl.diepte 1

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

7-9-2021 16:51:20Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen
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Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Totaal aantal

w01 Karel Karel Doormanplein Verdeling   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30   1000,00

w02a Six Sixlaan Verdeling   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30   2754,00

w02b Six Sixlaan Verdeling   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30   2754,00

w02c Six Sixlaan Verdeling   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30   2754,00

w02d Six Sixlaan Verdeling   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30   2754,00

w02e Six Sixlaan Verdeling   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30   2754,00

w02f Six Sixlaan Verdeling   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30   3269,00

w02g Six Sixlaan Verdeling   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30   3269,00

w02h Six Sixlaan Verdeling   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30   3269,00

w02i Six Sixlaan Verdeling   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30   3761,00

w02j Six Sixlaan Verdeling   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30   3761,00

w02k Six Sixlaan Verdeling   0,75   0 W1 Referentiewegdek  30  30  30   3761,00

w03a Ende Van den Endelaan Verdeling   0,75   0 W1 Referentiewegdek  50  50  50  15490,00

w03b Ende Van den Endelaan Verdeling   0,75   0 W1 Referentiewegdek  50  50  50  15490,00

w03c Ende Van den Endelaan Verdeling   0,75   0 W1 Referentiewegdek  50  50  50  15490,00

w04a Weere Weeresteinstraat Verdeling   0,75   0 W26 SMA-NL8 G+  50  50  50  13670,00

w04b Weere Weeresteinstraat Verdeling   0,75   0 W26 SMA-NL8 G+  50  50  50  13670,00

w04c Weere Weeresteinstraat Verdeling   0,75   0 W26 SMA-NL8 G+  50  50  50  13670,00

w04d Weere Weeresteinstraat Verdeling   0,75   0 W26 SMA-NL8 G+  50  50  50  13670,00

w04e Weere Weeresteinstraat Verdeling   0,75   0 W26 SMA-NL8 G+  50  50  50  13928,00

w04f Weere Weeresteinstraat Verdeling   0,75   0 W26 SMA-NL8 G+  50  50  50  13928,00

w04g Weere Weeresteinstraat Verdeling   0,75   0 W26 SMA-NL8 G+  50  50  50  13928,00

w04h Weere Weeresteinstraat Verdeling   0,75   0 W26 SMA-NL8 G+  50  50  50  13928,00
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2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Cpl Cpl_W

w01 Karel   6,85   3,35   0,55  95,23  97,66  94,58   2,86   1,58   3,02   1,90   0,76   2,41 False  1,5

w02a Six   6,85   3,35   0,55  95,23  97,66  94,58   2,86   1,58   3,02   1,90   0,76   2,41 False  1,5

w02b Six   6,85   3,35   0,55  95,23  97,66  94,58   2,86   1,58   3,02   1,90   0,76   2,41 False  1,5

w02c Six   6,85   3,35   0,55  95,23  97,66  94,58   2,86   1,58   3,02   1,90   0,76   2,41 False  1,5

w02d Six   6,85   3,35   0,55  95,23  97,66  94,58   2,86   1,58   3,02   1,90   0,76   2,41 False  1,5

w02e Six   6,85   3,35   0,55  95,23  97,66  94,58   2,86   1,58   3,02   1,90   0,76   2,41 False  1,5

w02f Six   6,85   3,36   0,55  95,56  97,82  94,95   2,67   1,48   2,82   1,76   0,70   2,23 False  1,5

w02g Six   6,85   3,36   0,55  95,56  97,82  94,95   2,67   1,48   2,82   1,76   0,70   2,23 False  1,5

w02h Six   6,85   3,36   0,55  95,56  97,82  94,95   2,67   1,48   2,82   1,76   0,70   2,23 False  1,5

w02i Six   6,85   3,36   0,54  95,80  97,94  95,23   2,54   1,40   2,68   1,66   0,66   2,09 False  1,5

w02j Six   6,85   3,36   0,54  95,80  97,94  95,23   2,54   1,40   2,68   1,66   0,66   2,09 False  1,5

w02k Six   6,85   3,36   0,54  95,80  97,94  95,23   2,54   1,40   2,68   1,66   0,66   2,09 False  1,5

w03a Ende   6,70   3,68   0,61  90,63  95,56  93,49   4,19   1,38   4,17   5,18   3,06   2,34 False  1,5

w03b Ende   6,70   3,68   0,61  90,63  95,56  93,49   4,19   1,38   4,17   5,18   3,06   2,34 False  1,5

w03c Ende   6,70   3,68   0,61  90,63  95,56  93,49   4,19   1,38   4,17   5,18   3,06   2,34 False  1,5

w04a Weere   6,71   3,66   0,61  89,99  95,27  92,99   4,57   1,51   4,56   5,43   3,23   2,46 False  1,5

w04b Weere   6,71   3,66   0,61  89,99  95,27  92,99   4,57   1,51   4,56   5,43   3,23   2,46 False  1,5

w04c Weere   6,71   3,66   0,61  89,99  95,27  92,99   4,57   1,51   4,56   5,43   3,23   2,46 False  1,5

w04d Weere   6,71   3,66   0,61  89,99  95,27  92,99   4,57   1,51   4,56   5,43   3,23   2,46 False  1,5

w04e Weere   6,70   3,67   0,61  90,46  95,50  93,32   4,36   1,43   4,34   5,18   3,06   2,34 False  1,5

w04f Weere   6,70   3,67   0,61  90,46  95,50  93,32   4,36   1,43   4,34   5,18   3,06   2,34 False  1,5

w04g Weere   6,70   3,67   0,61  90,42  95,46  93,33   4,31   1,42   4,29   5,27   3,12   2,38 False  1,5

w04h Weere   6,70   3,67   0,61  90,42  95,46  93,33   4,31   1,42   4,29   5,27   3,12   2,38 False  1,5
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bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

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

t01 toetspunt t01      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t02 toetspunt t02      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t03 toetspunt t03      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t04 toetspunt t04      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t05 toetspunt t05      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t06 toetspunt t06      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t07 toetspunt t07      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t08 toetspunt t08      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t09 toetspunt t09      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t10 toetspunt t10      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t11 toetspunt t11      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t12 toetspunt t12      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t13 toetspunt t13      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t14 toetspunt t14      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t15 toetspunt t15      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t16 toetspunt t16      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t17 toetspunt t17      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t18 toetspunt t18      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t19 toetspunt t19      0,60 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

t20 toetspunt t20      0,60 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

t21 toetspunt t21      0,60 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

t22 toetspunt t22      0,60 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

t23 toetspunt t23      0,60 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

t24 toetspunt t24      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t25 toetspunt t25      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t26 toetspunt t26      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t27 toetspunt t27      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t28 toetspunt t28      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t29 toetspunt t29      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t30 toetspunt t30      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t31 toetspunt t31      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t32 toetspunt t32      0,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

b01 tuinen 0,50

b02 groen 1,00

b03 tuinen 0,50

b04 groen 1,00

b05 groen 1,00

b06 groen 1,00

b07 groen 1,00

b08 groen 1,00

b09 groen 1,00

b10 groen 1,00

b11 groen 1,00

b12 tuinen 0,50

b13 tuinen 0,50

b14 groen 1,00

b15 groen 1,00

b16 groen 1,00

b17 groen 1,00

b18 groen 1,00

b19 groen 1,00

b20 groen 1,00

b21 groen 1,00

b22 groen 1,00

b23 groen 1,00

b24 groen 1,00

b25 groen 1,00

b26 groen 1,00

b27 groen 1,00

b28 groen 1,00

b29 groen 1,00

b30 groen 1,00

b31 groen 1,00

b32 groen 1,00

b33 groen 1,00

b34 groen 1,00

b35 groen 1,00

b36 groen 1,00

b37 groen 1,00

b38 groen 1,00

b39 groen 1,00

b40 groen 1,00

b41 groen 1,00

b42 groen 1,00

b43 groen 1,00

b44 groen 1,00

b45 groen 1,00

b46 groen 1,00

b47 groen 1,00

b48 groen 1,00

b49 groen 1,00

b50 groen 1,00

b51 groen 1,00

b52 groen 1,00

b53 groen 1,00

b54 groen 1,00

b55 groen 1,00

b56 groen 1,00

b57 groen 1,00

b58 groen 1,00

b59 groen 1,00

b60 groen 1,00

b61 groen 1,00

b62 groen 1,00

b63 groen 1,00

b64 groen 1,00

b65 groen 1,00

b66 groen 1,00

b67 groen 1,00

b68 groen 1,00

b69 groen 1,00

b70 groen 1,00

b71 groen 1,00

b72 groen 1,00
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2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

b73 tuinen 0,50

b74 tuinen 0,50

b75 groen 1,00

b76 groen 1,00

b77 groen 1,00

b78 groen 1,00

b79 groen 1,00

b80 groen 1,00

b81 groen 1,00

b82 groen 1,00

b83 groen 1,00

b84 tuinen 0,50

b85 tuinen 0,50

b86 tuinen 0,50

b87 tuinen 0,50

b88 tuinen 0,50

b89 tuinen 0,50

b90 tuinen 0,50

b91 tuinen 0,50

b92 tuinen 0,50

b93 tuinen 0,50

b94 tuinen 0,50
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2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Hdef. Maaiveld Cp Refl. 500

gb001 woningen    11,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb002 woningen    10,80 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb004 bergingen     3,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb005 bergingen     3,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb006 bergingen     3,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb007 bergingen     3,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb008 bergingen     3,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb009 bergingen     3,10 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb010 woningen     3,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb011 gebouw gb011     3,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb012 gebouw gb012     3,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb013 gebouw gb013     3,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb014 gebouw gb014     3,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb015 gebouw gb015     3,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb016 gebouw gb016     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb017 gebouw gb017     3,38 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb018 gebouw gb018     4,28 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb019 gebouw gb019    11,46 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb020 gebouw gb020     7,96 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb021 gebouw gb021     3,44 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb022 gebouw gb022     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb023 gebouw gb023     3,51 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb024 gebouw gb024     4,35 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb025 gebouw gb025     4,40 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb026 gebouw gb026     5,97 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb027 gebouw gb027     3,67 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb028 gebouw gb028    10,69 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb029 gebouw gb029     8,04 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb030 gebouw gb030     9,40 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb031 gebouw gb031     4,05 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb032 gebouw gb032     3,71 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb033 gebouw gb033    10,45 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb034 gebouw gb034     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb035 gebouw gb035    13,85 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb036 gebouw gb036    10,76 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb037 gebouw gb037     7,38 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb038 gebouw gb038     9,98 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb039 gebouw gb039     9,88 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb040 gebouw gb040     3,54 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb041 gebouw gb041     9,84 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb042 gebouw gb042     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb043 gebouw gb043    18,47 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb044 gebouw gb044     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb045 gebouw gb045     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb046 gebouw gb046     4,49 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb047 gebouw gb047     8,78 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb048 gebouw gb048     3,10 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb049 gebouw gb049     4,00 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb050 gebouw gb050     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb051 gebouw gb051     4,18 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb052 gebouw gb052     9,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb053 gebouw gb053    14,06 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb054 gebouw gb054     5,61 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb055 gebouw gb055    10,20 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb056 gebouw gb056     5,02 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb057 gebouw gb057     6,79 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb058 gebouw gb058     8,83 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb059 gebouw gb059     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb060 gebouw gb060     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb061 gebouw gb061     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb062 gebouw gb062     3,14 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb063 gebouw gb063     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb064 gebouw gb064     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb065 gebouw gb065     3,16 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb066 gebouw gb066    12,88 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb067 gebouw gb067     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb068 gebouw gb068     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb069 gebouw gb069     8,66 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb070 gebouw gb070     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb071 gebouw gb071     8,65 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb072 gebouw gb072     3,13 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb073 gebouw gb073     3,20 Absoluut      0,60 0 dB 0,80
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2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Hdef. Maaiveld Cp Refl. 500

gb074 gebouw gb074     8,73 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb075 gebouw gb075     4,20 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb076 gebouw gb076     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb077 gebouw gb077     9,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80

gb078 gebouw gb078     7,60 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb079 gebouw gb079     3,14 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb080 gebouw gb080     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb081 gebouw gb081     3,90 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb082 gebouw gb082    11,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb083 gebouw gb083     3,49 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb084 gebouw gb084     5,22 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb085 gebouw gb085     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb086 gebouw gb086     3,25 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb087 gebouw gb087     7,64 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb088 gebouw gb088     3,37 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb089 gebouw gb089     4,18 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb090 gebouw gb090    10,86 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb091 gebouw gb091     5,14 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb092 gebouw gb092     5,04 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb093 gebouw gb093     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb094 gebouw gb094     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb095 gebouw gb095     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb096 gebouw gb096     3,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb097 gebouw gb097     9,82 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb098 gebouw gb098     7,95 Absoluut      0,71 0 dB 0,80

gb099 gebouw gb099     4,40 Absoluut      0,71 0 dB 0,80

gb100 gebouw gb100     3,12 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb101 gebouw gb101     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb102 gebouw gb102     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb103 gebouw gb103     9,17 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb104 gebouw gb104     3,80 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb105 gebouw gb105     4,49 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb106 gebouw gb106    10,11 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb107 gebouw gb107     3,18 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb108 gebouw gb108     3,21 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb109 gebouw gb109     7,64 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb110 gebouw gb110     4,09 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb111 gebouw gb111     3,77 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb112 gebouw gb112     8,94 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb113 gebouw gb113     7,45 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb114 gebouw gb114     3,76 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb115 gebouw gb115     3,78 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb116 gebouw gb116     8,94 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb117 gebouw gb117     9,71 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb118 gebouw gb118     3,85 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb119 gebouw gb119     3,77 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb120 gebouw gb120     8,94 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb121 gebouw gb121     3,75 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb122 gebouw gb122     3,33 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb123 gebouw gb123     8,92 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb124 gebouw gb124     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb125 gebouw gb125     5,94 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb126 gebouw gb126     9,04 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb127 gebouw gb127     3,47 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb128 gebouw gb128     3,47 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb129 gebouw gb129     9,05 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb130 gebouw gb130     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb131 gebouw gb131     6,27 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb132 gebouw gb132     8,72 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb133 gebouw gb133     3,77 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb134 gebouw gb134     8,81 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb135 gebouw gb135     3,55 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb136 gebouw gb136     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb137 gebouw gb137     9,11 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb138 gebouw gb138     9,06 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb139 gebouw gb139     3,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb140 gebouw gb140     3,51 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb141 gebouw gb141     3,44 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb142 gebouw gb142     9,05 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb143 gebouw gb143     3,47 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb144 gebouw gb144     9,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb145 gebouw gb145     4,83 Absoluut      0,60 0 dB 0,80
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gb146 gebouw gb146     3,82 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb147 gebouw gb147     8,13 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb148 gebouw gb148     5,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb149 gebouw gb149     3,47 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb150 gebouw gb150     9,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb151 gebouw gb151     9,43 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb152 gebouw gb152     4,12 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb153 gebouw gb153     4,07 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb154 gebouw gb154    12,53 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb155 gebouw gb155     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb156 gebouw gb156     5,07 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb157 gebouw gb157     4,71 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb158 gebouw gb158     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb159 gebouw gb159    11,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb160 gebouw gb160    11,00 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb161 gebouw gb161     4,78 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb162 gebouw gb162     8,25 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb163 gebouw gb163     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb164 gebouw gb164     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb165 gebouw gb165     6,53 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb166 gebouw gb166     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb167 gebouw gb167     7,67 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb168 gebouw gb168     9,90 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb169 gebouw gb169     3,75 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb170 gebouw gb170     7,11 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb171 gebouw gb171     3,87 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb172 gebouw gb172     7,25 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb173 gebouw gb173     3,82 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb174 gebouw gb174     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb175 gebouw gb175     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb176 gebouw gb176     9,03 Absoluut      0,71 0 dB 0,80

gb177 gebouw gb177     9,03 Absoluut      0,91 0 dB 0,80

gb178 gebouw gb178     4,11 Absoluut      0,71 0 dB 0,80

gb179 gebouw gb179     4,08 Absoluut      0,70 0 dB 0,80

gb180 gebouw gb180     9,35 Absoluut      0,70 0 dB 0,80

gb181 gebouw gb181     4,15 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb182 gebouw gb182     7,97 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb183 gebouw gb183     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb184 gebouw gb184     7,58 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb185 gebouw gb185     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb186 gebouw gb186     7,56 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb187 gebouw gb187     3,11 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb188 gebouw gb188     6,57 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb189 gebouw gb189     4,46 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb190 gebouw gb190     3,34 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb191 gebouw gb191     4,55 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb192 gebouw gb192     7,76 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb193 gebouw gb193     7,79 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb194 gebouw gb194     3,25 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb195 gebouw gb195     5,73 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb196 gebouw gb196     4,67 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb197 gebouw gb197     6,39 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb198 gebouw gb198     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb199 gebouw gb199     7,45 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb200 gebouw gb200     4,19 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb201 gebouw gb201     9,26 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb202 gebouw gb202     4,12 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb203 gebouw gb203     9,64 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb204 gebouw gb204     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb205 gebouw gb205     3,20 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb206 gebouw gb206     5,80 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb207 gebouw gb207     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb208 gebouw gb208     6,97 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb209 gebouw gb209     3,36 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb210 gebouw gb210     7,80 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb211 gebouw gb211     3,79 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb212 gebouw gb212     4,20 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb213 gebouw gb213     9,86 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb214 gebouw gb214     3,55 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb215 gebouw gb215    10,20 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb216 gebouw gb216     3,12 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb217 gebouw gb217     4,26 Absoluut      0,60 0 dB 0,80
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gb218 gebouw gb218     4,18 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb219 gebouw gb219     3,13 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb220 gebouw gb220     4,85 Absoluut      0,63 0 dB 0,80

gb221 gebouw gb221     9,10 Absoluut      0,63 0 dB 0,80

gb222 gebouw gb222     7,61 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb223 gebouw gb223     3,64 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb224 gebouw gb224     3,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb225 gebouw gb225     7,32 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb226 gebouw gb226     7,70 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb227 gebouw gb227     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb228 gebouw gb228     4,11 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb229 gebouw gb229     9,49 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb230 gebouw gb230     4,12 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb231 gebouw gb231     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb232 gebouw gb232     5,80 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb233 gebouw gb233     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb234 gebouw gb234     7,41 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb235 gebouw gb235     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb236 gebouw gb236     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb237 gebouw gb237     5,95 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb238 gebouw gb238     8,54 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb239 gebouw gb239     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb240 gebouw gb240     8,54 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb241 gebouw gb241     5,95 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb242 gebouw gb242     5,95 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb243 gebouw gb243     3,54 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb244 gebouw gb244     3,53 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb245 gebouw gb245     8,68 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb246 gebouw gb246     3,89 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb247 gebouw gb247     7,03 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb248 gebouw gb248     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb249 gebouw gb249     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb250 gebouw gb250     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb251 gebouw gb251     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb252 gebouw gb252     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb253 gebouw gb253     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb254 gebouw gb254     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb255 gebouw gb255     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb256 gebouw gb256     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb257 gebouw gb257     7,15 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb258 gebouw gb258     7,12 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb259 gebouw gb259     7,12 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb260 gebouw gb260     7,08 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb261 gebouw gb261     7,08 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb262 gebouw gb262     7,09 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb263 gebouw gb263     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb264 gebouw gb264     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb265 gebouw gb265     8,26 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb266 gebouw gb266     8,24 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb267 gebouw gb267     8,24 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb268 gebouw gb268     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb269 gebouw gb269     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb270 gebouw gb270     3,54 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb271 gebouw gb271     8,57 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb272 gebouw gb272     3,37 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb273 gebouw gb273     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb274 gebouw gb274     9,05 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb275 gebouw gb275     5,48 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb276 gebouw gb276     4,22 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb277 gebouw gb277     9,09 Absoluut      0,67 0 dB 0,80

gb278 gebouw gb278     5,28 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb279 gebouw gb279     7,60 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb280 gebouw gb280     6,65 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb281 gebouw gb281     7,24 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb282 gebouw gb282     7,25 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb283 gebouw gb283     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb284 gebouw gb284     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb285 gebouw gb285     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb286 gebouw gb286     8,15 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb287 gebouw gb287     8,14 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb288 gebouw gb288     6,55 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb289 gebouw gb289     7,15 Absoluut      0,60 0 dB 0,80
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gb290 gebouw gb290     8,19 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb291 gebouw gb291     8,17 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb292 gebouw gb292     8,17 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb293 gebouw gb293     8,17 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb294 gebouw gb294     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb295 gebouw gb295     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb296 gebouw gb296     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb297 gebouw gb297     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb298 gebouw gb298     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb299 gebouw gb299     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb300 gebouw gb300     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb301 gebouw gb301     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb302 gebouw gb302     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb303 gebouw gb303     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb304 gebouw gb304     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb305 gebouw gb305     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb306 gebouw gb306     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb307 gebouw gb307     3,83 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb308 gebouw gb308     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb309 gebouw gb309     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb310 gebouw gb310     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb311 gebouw gb311     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb312 gebouw gb312     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb313 gebouw gb313     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb314 gebouw gb314     3,15 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb315 gebouw gb315     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb316 gebouw gb316     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb317 gebouw gb317     3,43 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb318 gebouw gb318     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb319 gebouw gb319     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb320 gebouw gb320     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb321 gebouw gb321     8,42 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb322 gebouw gb322     3,74 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb323 gebouw gb323     3,75 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb324 gebouw gb324     8,44 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb325 gebouw gb325     9,05 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb326 gebouw gb326     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb327 gebouw gb327     9,04 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb328 gebouw gb328     3,74 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb329 gebouw gb329     8,72 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb330 gebouw gb330     3,76 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb331 gebouw gb331     3,68 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb332 gebouw gb332     3,79 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb333 gebouw gb333     9,02 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb334 gebouw gb334     4,53 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb335 gebouw gb335     3,79 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb336 gebouw gb336     8,45 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb337 gebouw gb337     8,44 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb338 gebouw gb338     3,79 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb339 gebouw gb339     3,80 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb340 gebouw gb340     9,08 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb341 gebouw gb341     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb342 gebouw gb342     8,62 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb343 gebouw gb343     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb344 gebouw gb344     4,21 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb345 gebouw gb345     7,99 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb346 gebouw gb346     6,97 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb347 gebouw gb347     7,97 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb348 gebouw gb348     7,97 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb349 gebouw gb349     4,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb350 gebouw gb350    11,45 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb351 gebouw gb351     3,74 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb352 gebouw gb352     9,02 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb353 gebouw gb353     3,60 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb354 gebouw gb354     4,21 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb355 gebouw gb355     4,18 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb356 gebouw gb356     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb357 gebouw gb357     3,81 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb358 gebouw gb358     4,44 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb359 gebouw gb359     4,55 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb360 gebouw gb360    12,16 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb361 gebouw gb361     8,99 Absoluut      0,60 0 dB 0,80
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gb362 gebouw gb362     7,04 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb363 gebouw gb363     3,25 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb364 gebouw gb364     3,16 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb365 gebouw gb365     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb366 gebouw gb366     9,12 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb367 gebouw gb367     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb368 gebouw gb368     3,92 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb369 gebouw gb369     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb370 gebouw gb370     7,15 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb371 gebouw gb371     3,38 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb372 gebouw gb372     3,38 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb373 gebouw gb373     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb374 gebouw gb374     7,74 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb375 gebouw gb375     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb376 gebouw gb376     7,23 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb377 gebouw gb377     3,39 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb378 gebouw gb378     3,32 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb379 gebouw gb379    11,73 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb380 gebouw gb380     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb381 gebouw gb381     4,09 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb382 gebouw gb382     5,13 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb383 gebouw gb383     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb384 gebouw gb384    10,94 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb385 gebouw gb385     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb386 gebouw gb386     4,79 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb387 gebouw gb387     4,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb388 gebouw gb388     9,64 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb389 gebouw gb389     5,77 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb390 gebouw gb390     8,40 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb391 gebouw gb391     7,43 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb392 gebouw gb392     3,23 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb393 gebouw gb393     3,63 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb394 gebouw gb394     3,70 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb395 gebouw gb395     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb396 gebouw gb396     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb397 gebouw gb397     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb398 gebouw gb398     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb399 gebouw gb399     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb400 gebouw gb400     8,54 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb401 gebouw gb401    15,00 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb402 gebouw gb402     4,24 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb403 gebouw gb403     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb404 gebouw gb404     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb405 gebouw gb405     8,55 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb406 gebouw gb406    15,00 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb407 gebouw gb407     4,28 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb408 gebouw gb408     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb409 gebouw gb409     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb410 gebouw gb410     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb411 gebouw gb411     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb412 gebouw gb412    11,69 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb413 gebouw gb413     4,41 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb414 gebouw gb414     5,19 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb415 gebouw gb415     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb416 gebouw gb416     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb417 gebouw gb417     8,15 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb418 gebouw gb418     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb419 gebouw gb419     7,12 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb420 gebouw gb420     3,72 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb421 gebouw gb421     9,51 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb422 gebouw gb422     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb423 gebouw gb423     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb424 gebouw gb424     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb425 gebouw gb425     5,90 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb426 gebouw gb426     4,76 Absoluut      0,63 0 dB 0,80

gb427 gebouw gb427     9,34 Absoluut      0,61 0 dB 0,80

gb428 gebouw gb428     9,27 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb429 gebouw gb429     3,79 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb430 gebouw gb430     9,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb431 gebouw gb431     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb432 gebouw gb432     3,40 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb433 gebouw gb433     8,22 Absoluut      0,60 0 dB 0,80
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gb434 gebouw gb434     7,40 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb435 gebouw gb435     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb436 gebouw gb436     5,39 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb437 gebouw gb437     7,76 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb438 gebouw gb438     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb439 gebouw gb439     8,54 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb440 gebouw gb440     6,81 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb441 gebouw gb441     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb442 gebouw gb442     5,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb443 gebouw gb443     4,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb444 gebouw gb444     5,78 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb445 gebouw gb445     9,13 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb446 gebouw gb446     7,11 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb447 gebouw gb447     8,41 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb448 gebouw gb448     3,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb449 gebouw gb449     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb450 gebouw gb450     9,25 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb451 gebouw gb451     7,31 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb452 gebouw gb452     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb453 gebouw gb453     3,92 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb454 gebouw gb454     3,94 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb455 gebouw gb455     7,14 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb456 gebouw gb456     3,46 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb457 gebouw gb457     9,43 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb458 gebouw gb458     4,03 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb459 gebouw gb459     7,56 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb460 gebouw gb460     3,10 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb461 gebouw gb461     6,27 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb462 gebouw gb462     3,72 Absoluut      0,72 0 dB 0,80

gb463 gebouw gb463     9,02 Absoluut      0,92 0 dB 0,80

gb464 gebouw gb464     3,46 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb465 gebouw gb465     3,49 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb466 gebouw gb466     9,05 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb467 gebouw gb467     3,95 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb468 gebouw gb468     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb469 gebouw gb469     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb470 gebouw gb470     4,55 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb471 gebouw gb471     3,56 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb472 gebouw gb472     7,65 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb473 gebouw gb473     3,58 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb474 gebouw gb474     8,11 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb475 gebouw gb475     8,67 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb476 gebouw gb476     3,83 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb477 gebouw gb477     3,24 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb478 gebouw gb478     7,18 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb479 gebouw gb479     8,26 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb480 gebouw gb480     7,66 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb481 gebouw gb481     9,31 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb482 gebouw gb482     3,75 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb483 gebouw gb483     8,17 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb484 gebouw gb484     3,93 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb485 gebouw gb485     9,04 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb486 gebouw gb486     6,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb487 gebouw gb487     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb488 gebouw gb488     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb489 gebouw gb489     4,15 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb490 gebouw gb490     7,39 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb491 gebouw gb491     3,47 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb492 gebouw gb492     8,42 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb493 gebouw gb493     3,35 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb494 gebouw gb494     3,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb495 gebouw gb495     8,41 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb496 gebouw gb496     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb497 gebouw gb497     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb498 gebouw gb498     7,20 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb499 gebouw gb499     3,80 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb500 gebouw gb500     4,16 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb501 gebouw gb501     8,29 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb502 gebouw gb502     3,16 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb503 gebouw gb503     9,08 Absoluut      0,63 0 dB 0,80

gb504 gebouw gb504     7,24 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb505 gebouw gb505     8,00 Absoluut      0,70 0 dB 0,80

7-9-2021 16:52:46Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen



2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Hdef. Maaiveld Cp Refl. 500

gb506 gebouw gb506     4,35 Absoluut      0,70 0 dB 0,80

gb507 gebouw gb507     8,75 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb508 gebouw gb508     3,16 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb509 gebouw gb509     9,61 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb510 gebouw gb510     4,70 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb511 gebouw gb511     5,76 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb512 gebouw gb512    10,03 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb513 gebouw gb513     4,18 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb514 gebouw gb514     5,93 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb515 gebouw gb515     3,34 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb516 gebouw gb516     8,60 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb517 gebouw gb517     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb518 gebouw gb518     6,65 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb519 gebouw gb519     8,92 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb520 gebouw gb520     3,77 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb521 gebouw gb521     8,26 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb522 gebouw gb522     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb523 gebouw gb523     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb524 gebouw gb524     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb525 gebouw gb525     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb526 gebouw gb526     8,18 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb527 gebouw gb527     5,39 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb528 gebouw gb528     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb529 gebouw gb529     3,93 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb530 gebouw gb530     4,12 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb531 gebouw gb531     8,31 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb532 gebouw gb532     4,08 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb533 gebouw gb533     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb534 gebouw gb534     3,37 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb535 gebouw gb535     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb536 gebouw gb536     8,15 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb537 gebouw gb537     3,80 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb538 gebouw gb538     7,46 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb539 gebouw gb539     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb540 gebouw gb540     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb541 gebouw gb541     3,89 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb542 gebouw gb542     3,76 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb543 gebouw gb543     9,71 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb544 gebouw gb544     9,37 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb545 gebouw gb545     4,21 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb546 gebouw gb546     8,42 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb547 gebouw gb547     5,25 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb548 gebouw gb548     4,34 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb549 gebouw gb549     8,86 Absoluut      0,77 0 dB 0,80

gb550 gebouw gb550     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb551 gebouw gb551     7,59 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb552 gebouw gb552     6,54 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb553 gebouw gb553     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb554 gebouw gb554     7,66 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb555 gebouw gb555     3,33 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb556 gebouw gb556     3,22 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb557 gebouw gb557     7,49 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb558 gebouw gb558     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb559 gebouw gb559     9,11 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb560 gebouw gb560     7,25 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb561 gebouw gb561     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb562 gebouw gb562     9,06 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb563 gebouw gb563     3,63 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb564 gebouw gb564     3,46 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb565 gebouw gb565     3,18 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb566 gebouw gb566     4,56 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb567 gebouw gb567    12,13 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb568 gebouw gb568     4,12 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb569 gebouw gb569     6,65 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb570 gebouw gb570     3,39 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb571 gebouw gb571    10,05 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb572 gebouw gb572     3,23 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb573 gebouw gb573     3,54 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb574 gebouw gb574     5,79 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb575 gebouw gb575     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb576 gebouw gb576     3,42 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb577 gebouw gb577     3,48 Absoluut      0,60 0 dB 0,80
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gb578 gebouw gb578     9,05 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb579 gebouw gb579     8,84 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb580 gebouw gb580     3,57 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb581 gebouw gb581     9,22 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb582 gebouw gb582     5,29 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb583 gebouw gb583     3,45 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb584 gebouw gb584     8,52 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb585 gebouw gb585     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb586 gebouw gb586     8,25 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb587 gebouw gb587     8,19 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb588 gebouw gb588     5,81 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb589 gebouw gb589     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb590 gebouw gb590     4,56 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb591 gebouw gb591    10,49 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb592 gebouw gb592     3,81 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb593 gebouw gb593    10,14 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb594 gebouw gb594    10,13 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb595 gebouw gb595     4,56 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb596 gebouw gb596     3,34 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb597 gebouw gb597     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb598 gebouw gb598     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb599 gebouw gb599     7,70 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb600 gebouw gb600     3,95 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb601 gebouw gb601     8,79 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb602 gebouw gb602     9,31 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb603 gebouw gb603     3,86 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb604 gebouw gb604    11,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb605 gebouw gb605     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb606 gebouw gb606    10,33 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb607 gebouw gb607     3,80 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb608 gebouw gb608     4,14 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb609 gebouw gb609     3,30 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb610 gebouw gb610     8,31 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb611 gebouw gb611     7,08 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb612 gebouw gb612     9,05 Absoluut      0,72 0 dB 0,80

gb613 gebouw gb613     4,28 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb614 gebouw gb614     9,05 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb615 gebouw gb615     8,16 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb616 gebouw gb616     5,03 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb617 gebouw gb617     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb618 gebouw gb618     3,54 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb619 gebouw gb619     7,08 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb620 gebouw gb620     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb621 gebouw gb621    10,33 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb622 gebouw gb622     3,73 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb623 gebouw gb623     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb624 gebouw gb624     4,04 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb625 gebouw gb625     8,52 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb626 gebouw gb626     8,54 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb627 gebouw gb627     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb628 gebouw gb628     9,22 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb629 gebouw gb629     4,03 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb630 gebouw gb630     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb631 gebouw gb631     8,16 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb632 gebouw gb632     6,82 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb633 gebouw gb633     3,37 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb634 gebouw gb634     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb635 gebouw gb635     3,48 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb636 gebouw gb636     9,04 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb637 gebouw gb637     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb638 gebouw gb638    11,00 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb639 gebouw gb639     3,68 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb640 gebouw gb640     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb641 gebouw gb641     4,87 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb642 gebouw gb642     6,27 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb643 gebouw gb643     6,87 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb644 gebouw gb644     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb645 gebouw gb645    10,35 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb646 gebouw gb646     3,82 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb647 gebouw gb647     4,86 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb648 gebouw gb648     6,53 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb649 gebouw gb649     8,17 Absoluut      0,60 0 dB 0,80
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gb650 gebouw gb650     4,06 Absoluut      0,71 0 dB 0,80

gb651 gebouw gb651     9,29 Absoluut      0,71 0 dB 0,80

gb652 gebouw gb652     9,21 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb653 gebouw gb653     3,75 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb654 gebouw gb654     4,91 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb655 gebouw gb655     7,24 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb656 gebouw gb656     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb657 gebouw gb657     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb658 gebouw gb658    10,03 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb659 gebouw gb659     3,93 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb660 gebouw gb660     5,90 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb661 gebouw gb661     3,15 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb662 gebouw gb662     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb663 gebouw gb663    10,76 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb664 gebouw gb664     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb665 gebouw gb665    10,00 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb666 gebouw gb666     4,59 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb667 gebouw gb667     3,53 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb668 gebouw gb668     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb669 gebouw gb669     5,65 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb670 gebouw gb670     6,45 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb671 gebouw gb671     8,84 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb672 gebouw gb672     9,01 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb673 gebouw gb673     3,79 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb674 gebouw gb674     8,94 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb675 gebouw gb675     3,74 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb676 gebouw gb676     7,50 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb677 gebouw gb677     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb678 gebouw gb678     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb679 gebouw gb679     3,47 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb680 gebouw gb680     9,05 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb681 gebouw gb681     3,40 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb682 gebouw gb682     5,71 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb683 gebouw gb683     4,28 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb684 gebouw gb684    11,83 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb685 gebouw gb685     3,83 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb686 gebouw gb686     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb687 gebouw gb687     6,87 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb688 gebouw gb688     8,23 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb689 gebouw gb689     6,28 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb690 gebouw gb690     8,15 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb691 gebouw gb691     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb692 gebouw gb692     5,74 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb693 gebouw gb693     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb694 gebouw gb694     8,26 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb695 gebouw gb695     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb696 gebouw gb696     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb697 gebouw gb697     3,44 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb698 gebouw gb698     3,35 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb699 gebouw gb699     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb700 gebouw gb700     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb701 gebouw gb701     3,69 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb702 gebouw gb702     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb703 gebouw gb703     8,15 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb704 gebouw gb704     7,60 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb705 gebouw gb705     8,06 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb706 gebouw gb706     9,11 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb707 gebouw gb707     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb708 gebouw gb708     4,23 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb709 gebouw gb709     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb710 gebouw gb710     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb711 gebouw gb711     3,97 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb712 gebouw gb712     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb713 gebouw gb713     9,51 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb714 gebouw gb714     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb715 gebouw gb715    10,55 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb716 gebouw gb716     3,88 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb717 gebouw gb717     8,65 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb718 gebouw gb718     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb719 gebouw gb719    12,31 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb720 gebouw gb720     3,77 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb721 gebouw gb721     3,17 Absoluut      0,60 0 dB 0,80
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2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Hdef. Maaiveld Cp Refl. 500

gb722 gebouw gb722     8,69 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb723 gebouw gb723     7,47 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb724 gebouw gb724     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb725 gebouw gb725     4,00 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb726 gebouw gb726     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb727 gebouw gb727     9,08 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb728 gebouw gb728     6,11 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb729 gebouw gb729     3,16 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb730 gebouw gb730     8,01 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb731 gebouw gb731     9,19 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb732 gebouw gb732     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb733 gebouw gb733     3,48 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb734 gebouw gb734     7,61 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb735 gebouw gb735     3,28 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb736 gebouw gb736     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb737 gebouw gb737     4,41 Absoluut      1,10 0 dB 0,80

gb738 gebouw gb738     9,27 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb739 gebouw gb739    17,85 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb740 gebouw gb740     3,93 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb741 gebouw gb741     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb742 gebouw gb742     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb743 gebouw gb743     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb744 gebouw gb744     3,62 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb745 gebouw gb745    13,00 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb746 gebouw gb746     5,00 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb747 gebouw gb747     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb748 gebouw gb748     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb749 gebouw gb749     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb750 gebouw gb750     3,68 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb751 gebouw gb751     3,10 Absoluut      0,60 0 dB 0,80

gb752 gebouw gb752     3,00 Relatief      0,60 0 dB 0,80
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2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr.

obstakel rotonde
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2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Rapport: Groepsreducties
Model: wvl

Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Karel Doormanplein 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Sixlaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Van Den Endelaan (N208) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Weeresteinstraat (N208) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Bijlage 5: Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer 



2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weeresteinstraat (N208)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A toetspunt t01 99843,27 479162,90 1,50 37,1 34,0 26,3 37,2

t01_B toetspunt t01 99843,27 479162,90 4,50 36,7 33,6 25,9 36,8

t01_C toetspunt t01 99843,27 479162,90 7,50 36,8 33,7 25,9 36,9

t02_A toetspunt t02 99840,56 479168,83 1,50 35,3 32,2 24,5 35,5

t02_B toetspunt t02 99840,56 479168,83 4,50 35,1 32,0 24,3 35,3

t02_C toetspunt t02 99840,56 479168,83 7,50 35,5 32,3 24,6 35,6

t03_A toetspunt t03 99841,62 479172,53 1,50 32,2 28,9 21,3 32,3

t03_B toetspunt t03 99841,62 479172,53 4,50 32,0 28,7 21,1 32,1

t03_C toetspunt t03 99841,62 479172,53 7,50 34,0 30,8 23,1 34,1

t04_A toetspunt t04 99849,04 479174,81 1,50 30,7 27,2 19,6 30,7

t04_B toetspunt t04 99849,04 479174,81 4,50 30,5 27,1 19,5 30,5

t04_C toetspunt t04 99849,04 479174,81 7,50 31,0 27,6 20,0 31,0

t05_A toetspunt t05 99851,70 479172,39 1,50 32,3 29,0 21,4 32,4

t05_B toetspunt t05 99851,70 479172,39 4,50 34,5 31,2 23,5 34,6

t05_C toetspunt t05 99851,70 479172,39 7,50 36,0 32,7 25,0 36,0

t06_A toetspunt t06 99854,45 479166,05 1,50 32,4 29,1 21,5 32,5

t06_B toetspunt t06 99854,45 479166,05 4,50 34,8 31,6 23,9 34,9

t06_C toetspunt t06 99854,45 479166,05 7,50 37,0 33,7 26,1 37,1

t07_A toetspunt t07 99856,21 479160,42 1,50 32,2 28,9 21,2 32,2

t07_B toetspunt t07 99856,21 479160,42 4,50 35,0 31,8 24,1 35,1

t07_C toetspunt t07 99856,21 479160,42 7,50 37,5 34,2 26,5 37,5

t08_A toetspunt t08 99854,71 479156,90 1,50 27,6 24,2 16,6 27,6

t08_B toetspunt t08 99854,71 479156,90 4,50 32,8 29,6 21,9 32,9

t08_C toetspunt t08 99854,71 479156,90 7,50 36,2 33,0 25,3 36,3

t09_A toetspunt t09 99847,42 479154,64 1,50 31,0 27,7 20,0 31,0

t09_B toetspunt t09 99847,42 479154,64 4,50 31,1 27,8 20,2 31,2

t09_C toetspunt t09 99847,42 479154,64 7,50 32,2 28,9 21,3 32,3

t10_A toetspunt t10 99845,04 479157,12 1,50 37,5 34,4 26,7 37,7

t10_B toetspunt t10 99845,04 479157,12 4,50 37,0 33,9 26,2 37,2

t10_C toetspunt t10 99845,04 479157,12 7,50 37,1 33,9 26,2 37,2

t11_A toetspunt t11 99867,52 479179,70 1,50 29,9 26,4 18,8 29,9

t11_B toetspunt t11 99867,52 479179,70 4,50 31,3 28,0 20,3 31,3

t11_C toetspunt t11 99867,52 479179,70 7,50 32,3 29,0 21,3 32,3

t12_A toetspunt t12 99872,89 479181,93 1,50 30,5 27,1 19,5 30,5

t12_B toetspunt t12 99872,89 479181,93 4,50 32,2 28,9 21,2 32,2

t12_C toetspunt t12 99872,89 479181,93 7,50 32,9 29,6 21,9 33,0

t13_A toetspunt t13 99883,16 479184,54 1,50 31,3 27,8 20,2 31,3

t13_B toetspunt t13 99883,16 479184,54 4,50 32,9 29,5 21,9 32,9

t13_C toetspunt t13 99883,16 479184,54 7,50 32,8 29,4 21,8 32,8

t14_A toetspunt t14 99893,68 479187,82 1,50 31,9 28,5 20,8 31,9

t14_B toetspunt t14 99893,68 479187,82 4,50 33,3 29,9 22,2 33,3

t14_C toetspunt t14 99893,68 479187,82 7,50 33,4 30,0 22,3 33,4

t15_A toetspunt t15 99903,86 479191,61 1,50 32,5 29,1 21,4 32,5

t15_B toetspunt t15 99903,86 479191,61 4,50 34,8 31,4 23,8 34,8

t15_C toetspunt t15 99903,86 479191,61 7,50 34,4 31,0 23,4 34,5

t16_A toetspunt t16 99909,66 479191,48 1,50 24,9 21,5 13,9 24,9

t16_B toetspunt t16 99909,66 479191,48 4,50 26,0 22,6 15,0 26,0

t16_C toetspunt t16 99909,66 479191,48 7,50 28,1 24,7 17,1 28,1

t17_A toetspunt t17 99911,37 479191,83 1,50 31,0 27,6 20,0 31,0

t17_B toetspunt t17 99911,37 479191,83 4,50 33,1 29,7 22,1 33,1

t17_C toetspunt t17 99911,37 479191,83 7,50 37,0 33,6 26,0 37,0

t18_A toetspunt t18 99916,83 479189,47 1,50 31,6 28,2 20,6 31,6

t18_B toetspunt t18 99916,83 479189,47 4,50 39,0 35,8 28,1 39,1

t18_C toetspunt t18 99916,83 479189,47 7,50 42,2 39,0 31,3 42,3

t19_A toetspunt t19 99918,07 479190,57 1,50 21,7 18,4 10,8 21,8

t20_A toetspunt t20 99922,67 479189,75 1,50 36,4 33,0 25,4 36,4

t21_A toetspunt t21 99925,61 479185,59 1,50 37,7 34,3 26,7 37,7

t22_A toetspunt t22 99923,68 479183,99 1,50 33,8 30,4 22,8 33,8

t23_A toetspunt t23 99918,57 479186,08 1,50 33,5 30,1 22,5 33,5

t24_A toetspunt t24 99916,93 479184,93 1,50 37,8 34,5 26,8 37,8

t24_B toetspunt t24 99916,93 479184,93 4,50 41,5 38,2 30,6 41,6

t24_C toetspunt t24 99916,93 479184,93 7,50 43,3 40,1 32,4 43,4

t25_A toetspunt t25 99911,24 479181,73 1,50 33,1 29,7 22,1 33,1

t25_B toetspunt t25 99911,24 479181,73 4,50 39,2 36,0 28,3 39,3

t25_C toetspunt t25 99911,24 479181,73 7,50 40,9 37,7 30,0 41,0

t26_A toetspunt t26 99907,51 479179,49 1,50 34,8 31,6 23,9 34,9

t26_B toetspunt t26 99907,51 479179,49 4,50 38,3 35,1 27,4 38,4

t26_C toetspunt t26 99907,51 479179,49 7,50 40,2 37,0 29,3 40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weeresteinstraat (N208)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t27_A toetspunt t27 99897,53 479175,00 1,50 31,3 27,9 20,3 31,3

t27_B toetspunt t27 99897,53 479175,00 4,50 33,0 29,6 22,0 33,0

t27_C toetspunt t27 99897,53 479175,00 7,50 34,7 31,3 23,7 34,7

t28_A toetspunt t28 99887,12 479172,38 1,50 32,4 29,1 21,4 32,4

t28_B toetspunt t28 99887,12 479172,38 4,50 34,6 31,3 23,7 34,7

t28_C toetspunt t28 99887,12 479172,38 7,50 37,2 33,9 26,2 37,2

t29_A toetspunt t29 99876,42 479169,78 1,50 30,9 27,6 19,9 31,0

t29_B toetspunt t29 99876,42 479169,78 4,50 35,9 32,7 25,0 36,0

t29_C toetspunt t29 99876,42 479169,78 7,50 38,1 34,9 27,2 38,2

t30_A toetspunt t30 99871,13 479168,65 1,50 31,0 27,7 20,0 31,0

t30_B toetspunt t30 99871,13 479168,65 4,50 36,9 33,7 26,0 37,0

t30_C toetspunt t30 99871,13 479168,65 7,50 39,3 36,2 28,4 39,4

t31_A toetspunt t31 99867,86 479169,31 1,50 29,4 26,1 18,4 29,5

t31_B toetspunt t31 99867,86 479169,31 4,50 31,4 28,2 20,5 31,5

t31_C toetspunt t31 99867,86 479169,31 7,50 33,2 30,0 22,3 33,3

t32_A toetspunt t32 99865,43 479177,05 1,50 28,9 25,5 17,9 28,9

t32_B toetspunt t32 99865,43 479177,05 4,50 31,2 28,0 20,3 31,3

t32_C toetspunt t32 99865,43 479177,05 7,50 33,5 30,3 22,6 33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-9-2021 17:03:04Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen



2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Den Endelaan (N208)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A toetspunt t01 99843,27 479162,90 1,50 39,5 36,3 28,6 39,6

t01_B toetspunt t01 99843,27 479162,90 4,50 39,4 36,2 28,5 39,5

t01_C toetspunt t01 99843,27 479162,90 7,50 39,1 35,9 28,2 39,2

t02_A toetspunt t02 99840,56 479168,83 1,50 36,5 33,3 25,6 36,6

t02_B toetspunt t02 99840,56 479168,83 4,50 36,5 33,3 25,5 36,5

t02_C toetspunt t02 99840,56 479168,83 7,50 36,2 33,0 25,3 36,3

t03_A toetspunt t03 99841,62 479172,53 1,50 31,5 28,3 20,6 31,6

t03_B toetspunt t03 99841,62 479172,53 4,50 31,7 28,5 20,8 31,8

t03_C toetspunt t03 99841,62 479172,53 7,50 31,4 28,2 20,5 31,5

t04_A toetspunt t04 99849,04 479174,81 1,50 21,7 18,1 10,5 21,6

t04_B toetspunt t04 99849,04 479174,81 4,50 25,3 21,7 14,1 25,2

t04_C toetspunt t04 99849,04 479174,81 7,50 29,3 25,9 18,3 29,3

t05_A toetspunt t05 99851,70 479172,39 1,50 20,6 17,0 9,4 20,5

t05_B toetspunt t05 99851,70 479172,39 4,50 23,4 19,9 12,3 23,4

t05_C toetspunt t05 99851,70 479172,39 7,50 18,0 14,5 6,9 18,0

t06_A toetspunt t06 99854,45 479166,05 1,50 17,9 14,2 6,7 17,8

t06_B toetspunt t06 99854,45 479166,05 4,50 20,6 17,1 9,5 20,6

t06_C toetspunt t06 99854,45 479166,05 7,50 9,9 6,5 -1,2 9,9

t07_A toetspunt t07 99856,21 479160,42 1,50 12,0 8,4 0,8 11,9

t07_B toetspunt t07 99856,21 479160,42 4,50 14,4 10,7 3,2 14,3

t07_C toetspunt t07 99856,21 479160,42 7,50 -- -- -- --

t08_A toetspunt t08 99854,71 479156,90 1,50 14,8 11,4 3,7 14,8

t08_B toetspunt t08 99854,71 479156,90 4,50 15,4 11,9 4,3 15,4

t08_C toetspunt t08 99854,71 479156,90 7,50 18,9 15,4 7,8 18,9

t09_A toetspunt t09 99847,42 479154,64 1,50 37,0 33,8 26,0 37,0

t09_B toetspunt t09 99847,42 479154,64 4,50 36,8 33,5 25,8 36,8

t09_C toetspunt t09 99847,42 479154,64 7,50 36,5 33,3 25,6 36,6

t10_A toetspunt t10 99845,04 479157,12 1,50 36,7 33,5 25,8 36,8

t10_B toetspunt t10 99845,04 479157,12 4,50 36,5 33,3 25,6 36,6

t10_C toetspunt t10 99845,04 479157,12 7,50 36,3 33,1 25,4 36,4

t11_A toetspunt t11 99867,52 479179,70 1,50 25,3 21,8 14,2 25,3

t11_B toetspunt t11 99867,52 479179,70 4,50 24,7 21,2 13,6 24,7

t11_C toetspunt t11 99867,52 479179,70 7,50 30,1 26,9 19,1 30,2

t12_A toetspunt t12 99872,89 479181,93 1,50 23,6 20,0 12,4 23,5

t12_B toetspunt t12 99872,89 479181,93 4,50 23,3 19,8 12,1 23,2

t12_C toetspunt t12 99872,89 479181,93 7,50 24,9 21,6 13,9 24,9

t13_A toetspunt t13 99883,16 479184,54 1,50 25,6 22,2 14,5 25,6

t13_B toetspunt t13 99883,16 479184,54 4,50 27,0 23,5 15,9 27,0

t13_C toetspunt t13 99883,16 479184,54 7,50 28,8 25,5 17,8 28,8

t14_A toetspunt t14 99893,68 479187,82 1,50 23,3 19,9 12,2 23,3

t14_B toetspunt t14 99893,68 479187,82 4,50 25,7 22,4 14,7 25,7

t14_C toetspunt t14 99893,68 479187,82 7,50 26,3 23,0 15,3 26,3

t15_A toetspunt t15 99903,86 479191,61 1,50 23,4 19,8 12,2 23,3

t15_B toetspunt t15 99903,86 479191,61 4,50 25,3 21,8 14,1 25,2

t15_C toetspunt t15 99903,86 479191,61 7,50 27,1 23,8 16,1 27,2

t16_A toetspunt t16 99909,66 479191,48 1,50 5,9 2,6 -5,1 5,9

t16_B toetspunt t16 99909,66 479191,48 4,50 6,3 2,9 -4,8 6,3

t16_C toetspunt t16 99909,66 479191,48 7,50 8,8 5,2 -2,4 8,7

t17_A toetspunt t17 99911,37 479191,83 1,50 19,7 16,3 8,6 19,7

t17_B toetspunt t17 99911,37 479191,83 4,50 20,7 17,1 9,6 20,7

t17_C toetspunt t17 99911,37 479191,83 7,50 26,3 22,8 15,2 26,2

t18_A toetspunt t18 99916,83 479189,47 1,50 18,9 15,3 7,7 18,8

t18_B toetspunt t18 99916,83 479189,47 4,50 20,4 16,8 9,2 20,3

t18_C toetspunt t18 99916,83 479189,47 7,50 24,6 21,2 13,5 24,6

t19_A toetspunt t19 99918,07 479190,57 1,50 2,8 -0,5 -8,2 2,9

t20_A toetspunt t20 99922,67 479189,75 1,50 25,1 21,6 14,0 25,1

t21_A toetspunt t21 99925,61 479185,59 1,50 27,6 24,0 16,4 27,5

t22_A toetspunt t22 99923,68 479183,99 1,50 18,6 15,0 7,4 18,5

t23_A toetspunt t23 99918,57 479186,08 1,50 18,2 14,7 7,1 18,2

t24_A toetspunt t24 99916,93 479184,93 1,50 25,4 21,9 14,3 25,4

t24_B toetspunt t24 99916,93 479184,93 4,50 28,4 25,0 17,4 28,4

t24_C toetspunt t24 99916,93 479184,93 7,50 28,2 24,9 17,2 28,3

t25_A toetspunt t25 99911,24 479181,73 1,50 20,2 16,7 9,1 20,2

t25_B toetspunt t25 99911,24 479181,73 4,50 25,8 22,5 14,8 25,8

t25_C toetspunt t25 99911,24 479181,73 7,50 27,3 24,1 16,4 27,4

t26_A toetspunt t26 99907,51 479179,49 1,50 18,1 14,5 6,9 18,0

t26_B toetspunt t26 99907,51 479179,49 4,50 19,0 15,5 7,9 19,0

t26_C toetspunt t26 99907,51 479179,49 7,50 20,9 17,3 9,7 20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-9-2021 17:03:32Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen



2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Den Endelaan (N208)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t27_A toetspunt t27 99897,53 479175,00 1,50 17,3 13,7 6,1 17,2

t27_B toetspunt t27 99897,53 479175,00 4,50 18,9 15,4 7,8 18,9

t27_C toetspunt t27 99897,53 479175,00 7,50 20,9 17,4 9,7 20,8

t28_A toetspunt t28 99887,12 479172,38 1,50 20,5 17,1 9,5 20,5

t28_B toetspunt t28 99887,12 479172,38 4,50 30,7 27,5 19,8 30,8

t28_C toetspunt t28 99887,12 479172,38 7,50 31,3 28,2 20,4 31,4

t29_A toetspunt t29 99876,42 479169,78 1,50 24,9 21,5 13,8 24,9

t29_B toetspunt t29 99876,42 479169,78 4,50 35,0 31,8 24,1 35,1

t29_C toetspunt t29 99876,42 479169,78 7,50 35,6 32,4 24,7 35,7

t30_A toetspunt t30 99871,13 479168,65 1,50 24,4 21,1 13,4 24,4

t30_B toetspunt t30 99871,13 479168,65 4,50 32,5 29,4 21,6 32,6

t30_C toetspunt t30 99871,13 479168,65 7,50 33,2 30,0 22,3 33,3

t31_A toetspunt t31 99867,86 479169,31 1,50 25,1 21,6 14,0 25,1

t31_B toetspunt t31 99867,86 479169,31 4,50 24,5 21,1 13,4 24,5

t31_C toetspunt t31 99867,86 479169,31 7,50 31,1 27,9 20,2 31,2

t32_A toetspunt t32 99865,43 479177,05 1,50 25,4 21,9 14,3 25,4

t32_B toetspunt t32 99865,43 479177,05 4,50 24,3 20,9 13,2 24,3

t32_C toetspunt t32 99865,43 479177,05 7,50 30,6 27,4 19,7 30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-9-2021 17:03:32Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen



2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A toetspunt t01 99843,27 479162,90 1,50 54,3 50,2 43,6 54,2

t01_B toetspunt t01 99843,27 479162,90 4,50 54,5 50,4 43,8 54,5

t01_C toetspunt t01 99843,27 479162,90 7,50 54,1 50,0 43,4 54,1

t02_A toetspunt t02 99840,56 479168,83 1,50 54,5 50,3 43,8 54,4

t02_B toetspunt t02 99840,56 479168,83 4,50 54,6 50,5 44,0 54,6

t02_C toetspunt t02 99840,56 479168,83 7,50 54,2 50,1 43,5 54,2

t03_A toetspunt t03 99841,62 479172,53 1,50 51,1 47,0 40,4 51,1

t03_B toetspunt t03 99841,62 479172,53 4,50 51,4 47,3 40,8 51,4

t03_C toetspunt t03 99841,62 479172,53 7,50 51,2 47,1 40,5 51,2

t04_A toetspunt t04 99849,04 479174,81 1,50 44,5 40,4 33,8 44,5

t04_B toetspunt t04 99849,04 479174,81 4,50 45,6 41,4 34,9 45,5

t04_C toetspunt t04 99849,04 479174,81 7,50 45,8 41,6 35,1 45,8

t05_A toetspunt t05 99851,70 479172,39 1,50 25,8 21,6 15,2 25,8

t05_B toetspunt t05 99851,70 479172,39 4,50 26,4 22,1 15,7 26,3

t05_C toetspunt t05 99851,70 479172,39 7,50 27,3 23,0 16,6 27,2

t06_A toetspunt t06 99854,45 479166,05 1,50 32,8 28,7 22,1 32,7

t06_B toetspunt t06 99854,45 479166,05 4,50 34,5 30,3 23,8 34,4

t06_C toetspunt t06 99854,45 479166,05 7,50 34,9 30,7 24,2 34,8

t07_A toetspunt t07 99856,21 479160,42 1,50 27,2 22,9 16,5 27,1

t07_B toetspunt t07 99856,21 479160,42 4,50 31,5 27,5 20,8 31,5

t07_C toetspunt t07 99856,21 479160,42 7,50 33,2 29,0 22,5 33,1

t08_A toetspunt t08 99854,71 479156,90 1,50 46,5 42,4 35,8 46,5

t08_B toetspunt t08 99854,71 479156,90 4,50 46,8 42,7 36,1 46,8

t08_C toetspunt t08 99854,71 479156,90 7,50 46,7 42,6 36,0 46,6

t09_A toetspunt t09 99847,42 479154,64 1,50 51,4 47,3 40,7 51,4

t09_B toetspunt t09 99847,42 479154,64 4,50 51,6 47,5 40,9 51,6

t09_C toetspunt t09 99847,42 479154,64 7,50 51,3 47,2 40,6 51,3

t10_A toetspunt t10 99845,04 479157,12 1,50 54,5 50,4 43,8 54,5

t10_B toetspunt t10 99845,04 479157,12 4,50 54,7 50,6 44,0 54,7

t10_C toetspunt t10 99845,04 479157,12 7,50 54,4 50,3 43,7 54,3

t11_A toetspunt t11 99867,52 479179,70 1,50 40,1 36,0 29,5 40,1

t11_B toetspunt t11 99867,52 479179,70 4,50 41,8 37,7 31,2 41,8

t11_C toetspunt t11 99867,52 479179,70 7,50 41,8 37,7 31,2 41,8

t12_A toetspunt t12 99872,89 479181,93 1,50 38,3 34,1 27,6 38,2

t12_B toetspunt t12 99872,89 479181,93 4,50 40,3 36,1 29,6 40,2

t12_C toetspunt t12 99872,89 479181,93 7,50 40,3 36,1 29,6 40,3

t13_A toetspunt t13 99883,16 479184,54 1,50 35,3 31,1 24,6 35,2

t13_B toetspunt t13 99883,16 479184,54 4,50 37,0 32,8 26,3 36,9

t13_C toetspunt t13 99883,16 479184,54 7,50 37,7 33,5 27,0 37,6

t14_A toetspunt t14 99893,68 479187,82 1,50 33,7 29,5 23,0 33,6

t14_B toetspunt t14 99893,68 479187,82 4,50 35,3 31,1 24,7 35,3

t14_C toetspunt t14 99893,68 479187,82 7,50 36,5 32,3 25,8 36,4

t15_A toetspunt t15 99903,86 479191,61 1,50 32,0 27,8 21,3 31,9

t15_B toetspunt t15 99903,86 479191,61 4,50 33,6 29,4 22,9 33,6

t15_C toetspunt t15 99903,86 479191,61 7,50 35,0 30,8 24,3 34,9

t16_A toetspunt t16 99909,66 479191,48 1,50 23,1 18,7 12,5 23,0

t16_B toetspunt t16 99909,66 479191,48 4,50 24,3 19,9 13,7 24,2

t16_C toetspunt t16 99909,66 479191,48 7,50 26,7 22,2 16,1 26,6

t17_A toetspunt t17 99911,37 479191,83 1,50 22,9 18,5 12,3 22,8

t17_B toetspunt t17 99911,37 479191,83 4,50 24,1 19,6 13,4 24,0

t17_C toetspunt t17 99911,37 479191,83 7,50 26,5 22,0 15,9 26,4

t18_A toetspunt t18 99916,83 479189,47 1,50 27,7 23,5 17,1 27,7

t18_B toetspunt t18 99916,83 479189,47 4,50 28,9 24,6 18,2 28,8

t18_C toetspunt t18 99916,83 479189,47 7,50 31,0 26,7 20,3 30,9

t19_A toetspunt t19 99918,07 479190,57 1,50 23,2 18,9 12,6 23,1

t20_A toetspunt t20 99922,67 479189,75 1,50 26,1 21,8 15,5 26,0

t21_A toetspunt t21 99925,61 479185,59 1,50 28,8 24,5 18,1 28,7

t22_A toetspunt t22 99923,68 479183,99 1,50 31,1 27,0 20,4 31,1

t23_A toetspunt t23 99918,57 479186,08 1,50 28,0 23,7 17,3 27,9

t24_A toetspunt t24 99916,93 479184,93 1,50 29,2 25,0 18,6 29,2

t24_B toetspunt t24 99916,93 479184,93 4,50 30,4 26,3 19,8 30,4

t24_C toetspunt t24 99916,93 479184,93 7,50 32,8 28,8 22,1 32,8

t25_A toetspunt t25 99911,24 479181,73 1,50 28,8 24,6 18,1 28,7

t25_B toetspunt t25 99911,24 479181,73 4,50 32,1 28,0 21,3 32,0

t25_C toetspunt t25 99911,24 479181,73 7,50 34,2 30,1 23,5 34,1

t26_A toetspunt t26 99907,51 479179,49 1,50 30,3 26,1 19,6 30,2

t26_B toetspunt t26 99907,51 479179,49 4,50 33,2 29,2 22,5 33,2

t26_C toetspunt t26 99907,51 479179,49 7,50 35,6 31,6 24,9 35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-9-2021 17:03:42Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen



2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t27_A toetspunt t27 99897,53 479175,00 1,50 32,0 27,9 21,4 32,0

t27_B toetspunt t27 99897,53 479175,00 4,50 35,7 31,7 25,0 35,7

t27_C toetspunt t27 99897,53 479175,00 7,50 37,7 33,7 27,0 37,7

t28_A toetspunt t28 99887,12 479172,38 1,50 34,3 30,3 23,6 34,3

t28_B toetspunt t28 99887,12 479172,38 4,50 37,4 33,4 26,7 37,4

t28_C toetspunt t28 99887,12 479172,38 7,50 38,8 34,8 28,1 38,8

t29_A toetspunt t29 99876,42 479169,78 1,50 35,8 31,7 25,1 35,8

t29_B toetspunt t29 99876,42 479169,78 4,50 37,4 33,3 26,7 37,4

t29_C toetspunt t29 99876,42 479169,78 7,50 37,8 33,6 27,1 37,7

t30_A toetspunt t30 99871,13 479168,65 1,50 33,9 29,7 23,2 33,8

t30_B toetspunt t30 99871,13 479168,65 4,50 37,4 33,3 26,7 37,4

t30_C toetspunt t30 99871,13 479168,65 7,50 38,1 33,9 27,4 38,0

t31_A toetspunt t31 99867,86 479169,31 1,50 37,2 33,0 26,5 37,1

t31_B toetspunt t31 99867,86 479169,31 4,50 40,1 36,0 29,4 40,1

t31_C toetspunt t31 99867,86 479169,31 7,50 40,5 36,3 29,9 40,5

t32_A toetspunt t32 99865,43 479177,05 1,50 40,9 36,7 30,2 40,8

t32_B toetspunt t32 99865,43 479177,05 4,50 42,5 38,4 31,9 42,5

t32_C toetspunt t32 99865,43 479177,05 7,50 42,6 38,5 32,0 42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-9-2021 17:03:42Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen
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Tritium Advies

Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer Sixlan incl. aftrek 

2107/084/SH-01

bijlage 5
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2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Karel Doormanplein
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A toetspunt t01 99843,27 479162,90 1,50 39,2 35,1 28,5 39,1

t01_B toetspunt t01 99843,27 479162,90 4,50 39,3 35,2 28,6 39,3

t01_C toetspunt t01 99843,27 479162,90 7,50 39,1 35,0 28,4 39,1

t02_A toetspunt t02 99840,56 479168,83 1,50 45,0 40,9 34,3 45,0

t02_B toetspunt t02 99840,56 479168,83 4,50 44,7 40,6 34,0 44,7

t02_C toetspunt t02 99840,56 479168,83 7,50 43,9 39,8 33,2 43,9

t03_A toetspunt t03 99841,62 479172,53 1,50 51,9 47,7 41,2 51,8

t03_B toetspunt t03 99841,62 479172,53 4,50 51,4 47,2 40,7 51,3

t03_C toetspunt t03 99841,62 479172,53 7,50 50,2 46,1 39,6 50,2

t04_A toetspunt t04 99849,04 479174,81 1,50 52,3 48,2 41,7 52,3

t04_B toetspunt t04 99849,04 479174,81 4,50 52,1 47,9 41,4 52,0

t04_C toetspunt t04 99849,04 479174,81 7,50 51,1 47,0 40,5 51,1

t05_A toetspunt t05 99851,70 479172,39 1,50 47,5 43,4 36,9 47,5

t05_B toetspunt t05 99851,70 479172,39 4,50 47,7 43,6 37,1 47,7

t05_C toetspunt t05 99851,70 479172,39 7,50 47,1 43,0 36,4 47,1

t06_A toetspunt t06 99854,45 479166,05 1,50 43,8 39,7 33,1 43,8

t06_B toetspunt t06 99854,45 479166,05 4,50 44,4 40,3 33,7 44,4

t06_C toetspunt t06 99854,45 479166,05 7,50 44,2 40,0 33,5 44,1

t07_A toetspunt t07 99856,21 479160,42 1,50 40,8 36,7 30,1 40,8

t07_B toetspunt t07 99856,21 479160,42 4,50 41,9 37,8 31,2 41,8

t07_C toetspunt t07 99856,21 479160,42 7,50 42,0 37,9 31,4 42,0

t08_A toetspunt t08 99854,71 479156,90 1,50 29,7 25,6 19,0 29,6

t08_B toetspunt t08 99854,71 479156,90 4,50 24,9 20,7 14,2 24,8

t08_C toetspunt t08 99854,71 479156,90 7,50 24,8 20,6 14,2 24,7

t09_A toetspunt t09 99847,42 479154,64 1,50 23,8 19,6 13,1 23,7

t09_B toetspunt t09 99847,42 479154,64 4,50 25,3 21,1 14,7 25,3

t09_C toetspunt t09 99847,42 479154,64 7,50 25,8 21,5 15,2 25,7

t10_A toetspunt t10 99845,04 479157,12 1,50 37,7 33,7 27,0 37,7

t10_B toetspunt t10 99845,04 479157,12 4,50 38,2 34,1 27,5 38,1

t10_C toetspunt t10 99845,04 479157,12 7,50 38,1 34,0 27,5 38,1

t11_A toetspunt t11 99867,52 479179,70 1,50 51,8 47,7 41,1 51,7

t11_B toetspunt t11 99867,52 479179,70 4,50 51,6 47,5 40,9 51,6

t11_C toetspunt t11 99867,52 479179,70 7,50 50,7 46,6 40,0 50,6

t12_A toetspunt t12 99872,89 479181,93 1,50 52,2 48,1 41,5 52,2

t12_B toetspunt t12 99872,89 479181,93 4,50 51,9 47,8 41,2 51,9

t12_C toetspunt t12 99872,89 479181,93 7,50 51,0 46,8 40,3 50,9

t13_A toetspunt t13 99883,16 479184,54 1,50 51,7 47,6 41,0 51,7

t13_B toetspunt t13 99883,16 479184,54 4,50 51,5 47,4 40,8 51,5

t13_C toetspunt t13 99883,16 479184,54 7,50 50,7 46,5 40,0 50,6

t14_A toetspunt t14 99893,68 479187,82 1,50 51,7 47,6 41,1 51,7

t14_B toetspunt t14 99893,68 479187,82 4,50 51,6 47,4 40,9 51,5

t14_C toetspunt t14 99893,68 479187,82 7,50 50,8 46,6 40,1 50,7

t15_A toetspunt t15 99903,86 479191,61 1,50 52,0 47,9 41,3 51,9

t15_B toetspunt t15 99903,86 479191,61 4,50 51,8 47,6 41,1 51,7

t15_C toetspunt t15 99903,86 479191,61 7,50 51,1 46,9 40,4 51,0

t16_A toetspunt t16 99909,66 479191,48 1,50 48,5 44,4 37,8 48,4

t16_B toetspunt t16 99909,66 479191,48 4,50 48,4 44,3 37,8 48,4

t16_C toetspunt t16 99909,66 479191,48 7,50 47,8 43,6 37,1 47,7

t17_A toetspunt t17 99911,37 479191,83 1,50 46,7 42,6 36,0 46,6

t17_B toetspunt t17 99911,37 479191,83 4,50 46,2 42,1 35,6 46,2

t17_C toetspunt t17 99911,37 479191,83 7,50 45,6 41,5 35,0 45,6

t18_A toetspunt t18 99916,83 479189,47 1,50 43,0 38,9 32,3 43,0

t18_B toetspunt t18 99916,83 479189,47 4,50 42,3 38,2 31,6 42,3

t18_C toetspunt t18 99916,83 479189,47 7,50 42,3 38,2 31,7 42,3

t19_A toetspunt t19 99918,07 479190,57 1,50 43,3 39,3 32,7 43,3

t20_A toetspunt t20 99922,67 479189,75 1,50 34,5 30,4 23,8 34,4

t21_A toetspunt t21 99925,61 479185,59 1,50 22,8 18,3 12,2 22,7

t22_A toetspunt t22 99923,68 479183,99 1,50 19,0 14,6 8,4 18,9

t23_A toetspunt t23 99918,57 479186,08 1,50 18,3 14,0 7,7 18,3

t24_A toetspunt t24 99916,93 479184,93 1,50 20,6 16,2 10,0 20,5

t24_B toetspunt t24 99916,93 479184,93 4,50 20,2 15,7 9,6 20,1

t24_C toetspunt t24 99916,93 479184,93 7,50 21,7 17,4 11,1 21,6

t25_A toetspunt t25 99911,24 479181,73 1,50 18,7 14,2 8,0 18,6

t25_B toetspunt t25 99911,24 479181,73 4,50 19,3 14,8 8,7 19,2

t25_C toetspunt t25 99911,24 479181,73 7,50 18,2 13,6 7,6 18,1

t26_A toetspunt t26 99907,51 479179,49 1,50 19,6 15,2 9,0 19,5

t26_B toetspunt t26 99907,51 479179,49 4,50 20,3 15,8 9,6 20,2

t26_C toetspunt t26 99907,51 479179,49 7,50 18,7 14,2 8,0 18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-9-2021 11:54:55Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen



2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Karel Doormanplein
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t27_A toetspunt t27 99897,53 479175,00 1,50 19,4 15,0 8,8 19,3

t27_B toetspunt t27 99897,53 479175,00 4,50 19,9 15,5 9,3 19,8

t27_C toetspunt t27 99897,53 479175,00 7,50 17,5 12,9 6,9 17,4

t28_A toetspunt t28 99887,12 479172,38 1,50 19,1 14,7 8,5 19,0

t28_B toetspunt t28 99887,12 479172,38 4,50 17,4 12,9 6,7 17,3

t28_C toetspunt t28 99887,12 479172,38 7,50 18,0 13,7 7,4 18,0

t29_A toetspunt t29 99876,42 479169,78 1,50 26,0 21,9 15,4 26,0

t29_B toetspunt t29 99876,42 479169,78 4,50 16,2 11,7 5,6 16,1

t29_C toetspunt t29 99876,42 479169,78 7,50 15,3 10,7 4,7 15,2

t30_A toetspunt t30 99871,13 479168,65 1,50 20,6 16,4 9,9 20,6

t30_B toetspunt t30 99871,13 479168,65 4,50 16,6 12,1 6,0 16,5

t30_C toetspunt t30 99871,13 479168,65 7,50 15,3 10,7 4,7 15,2

t31_A toetspunt t31 99867,86 479169,31 1,50 44,0 39,9 33,3 44,0

t31_B toetspunt t31 99867,86 479169,31 4,50 44,7 40,6 34,0 44,6

t31_C toetspunt t31 99867,86 479169,31 7,50 44,5 40,4 33,9 44,5

t32_A toetspunt t32 99865,43 479177,05 1,50 48,2 44,0 37,5 48,1

t32_B toetspunt t32 99865,43 479177,05 4,50 47,9 43,8 37,3 47,9

t32_C toetspunt t32 99865,43 479177,05 7,50 47,0 42,8 36,3 46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-9-2021 11:54:55Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen
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t01: 39,1/39,3/39,1

t02: 45,0/44,7/43,9

t03: 51,8/51,3/50,2

t04: 52,3/52,0/51,1

t05: 47,5/47,7/47,1

t06: 43,8/44,4/44,1

t07: 40,8/41,8/42,0

t08: 29,6/24,8/24,7

t09: 23,7/25,3/25,7

t10: 37,7/38,1/38,1

t11: 51,7/51,6/50,6

t12: 52,2/51,9/50,9

t13: 51,7/51,5/50,6

t14: 51,7/51,5/50,7

t15: 51,9/51,7/51,0t16: 48,4/48,4/47,7t17: 46,6/46,2/45,6

t18: 43,0/42,3/42,3

t19: 43,3
t20: 34,4

t21: 22,7

t22: 18,9

t23: 18,3

t24: 20,5/20,1/21,6

t25: 18,6/19,2/18,1

t26: 19,5/20,2/18,6

t27: 19,3/19,8/17,4

t28: 19,0/17,3/18,0

t29: 26,0/16,1/15,2

t30: 20,6/16,5/15,2
t31: 44,0/44,6/44,5

t32: 48,1/47,9/46,9
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 5Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [versie 1 - wvl] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen
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schaal = 1 : 350



2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

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

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A toetspunt t01 99843,27 479162,90 1,50 59,6 55,6 48,9 59,6

t01_B toetspunt t01 99843,27 479162,90 4,50 59,9 55,8 49,2 59,8

t01_C toetspunt t01 99843,27 479162,90 7,50 59,5 55,4 48,8 59,4

t02_A toetspunt t02 99840,56 479168,83 1,50 60,0 55,9 49,3 60,0

t02_B toetspunt t02 99840,56 479168,83 4,50 60,2 56,1 49,5 60,1

t02_C toetspunt t02 99840,56 479168,83 7,50 59,7 55,6 49,0 59,7

t03_A toetspunt t03 99841,62 479172,53 1,50 59,6 55,4 48,9 59,5

t03_B toetspunt t03 99841,62 479172,53 4,50 59,5 55,3 48,8 59,4

t03_C toetspunt t03 99841,62 479172,53 7,50 58,8 54,7 48,1 58,8

t04_A toetspunt t04 99849,04 479174,81 1,50 58,0 53,9 47,3 58,0

t04_B toetspunt t04 99849,04 479174,81 4,50 58,0 53,8 47,3 57,9

t04_C toetspunt t04 99849,04 479174,81 7,50 57,3 53,2 46,6 57,3

t05_A toetspunt t05 99851,70 479172,39 1,50 52,7 48,6 42,0 52,7

t05_B toetspunt t05 99851,70 479172,39 4,50 53,0 48,9 42,3 52,9

t05_C toetspunt t05 99851,70 479172,39 7,50 52,5 48,4 41,8 52,4

t06_A toetspunt t06 99854,45 479166,05 1,50 49,4 45,4 38,7 49,4

t06_B toetspunt t06 99854,45 479166,05 4,50 50,3 46,2 39,6 50,2

t06_C toetspunt t06 99854,45 479166,05 7,50 50,3 46,3 39,6 50,3

t07_A toetspunt t07 99856,21 479160,42 1,50 46,5 42,5 35,8 46,5

t07_B toetspunt t07 99856,21 479160,42 4,50 48,0 44,1 37,3 48,0

t07_C toetspunt t07 99856,21 479160,42 7,50 48,7 44,8 38,0 48,7

t08_A toetspunt t08 99854,71 479156,90 1,50 51,7 47,6 41,0 51,6

t08_B toetspunt t08 99854,71 479156,90 4,50 52,0 47,9 41,3 52,0

t08_C toetspunt t08 99854,71 479156,90 7,50 52,1 48,0 41,4 52,0

t09_A toetspunt t09 99847,42 479154,64 1,50 56,6 52,6 45,9 56,6

t09_B toetspunt t09 99847,42 479154,64 4,50 56,8 52,8 46,1 56,8

t09_C toetspunt t09 99847,42 479154,64 7,50 56,5 52,5 45,8 56,5

t10_A toetspunt t10 99845,04 479157,12 1,50 59,7 55,7 49,0 59,7

t10_B toetspunt t10 99845,04 479157,12 4,50 59,9 55,9 49,2 59,9

t10_C toetspunt t10 99845,04 479157,12 7,50 59,6 55,5 48,9 59,6

t11_A toetspunt t11 99867,52 479179,70 1,50 57,1 53,0 46,4 57,1

t11_B toetspunt t11 99867,52 479179,70 4,50 57,1 53,0 46,4 57,0

t11_C toetspunt t11 99867,52 479179,70 7,50 56,3 52,2 45,6 56,3

t12_A toetspunt t12 99872,89 479181,93 1,50 57,4 53,3 46,7 57,4

t12_B toetspunt t12 99872,89 479181,93 4,50 57,3 53,1 46,6 57,2

t12_C toetspunt t12 99872,89 479181,93 7,50 56,4 52,3 45,7 56,4

t13_A toetspunt t13 99883,16 479184,54 1,50 56,9 52,7 46,2 56,8

t13_B toetspunt t13 99883,16 479184,54 4,50 56,7 52,6 46,1 56,7

t13_C toetspunt t13 99883,16 479184,54 7,50 56,0 51,9 45,3 55,9

t14_A toetspunt t14 99893,68 479187,82 1,50 56,8 52,7 46,2 56,8

t14_B toetspunt t14 99893,68 479187,82 4,50 56,7 52,6 46,0 56,7

t14_C toetspunt t14 99893,68 479187,82 7,50 56,0 51,9 45,3 56,0

t15_A toetspunt t15 99903,86 479191,61 1,50 57,1 53,0 46,4 57,0

t15_B toetspunt t15 99903,86 479191,61 4,50 56,9 52,8 46,2 56,9

t15_C toetspunt t15 99903,86 479191,61 7,50 56,3 52,2 45,6 56,2

t16_A toetspunt t16 99909,66 479191,48 1,50 53,5 49,4 42,8 53,5

t16_B toetspunt t16 99909,66 479191,48 4,50 53,5 49,3 42,8 53,4

t16_C toetspunt t16 99909,66 479191,48 7,50 52,9 48,7 42,2 52,8

t17_A toetspunt t17 99911,37 479191,83 1,50 51,8 47,7 41,1 51,8

t17_B toetspunt t17 99911,37 479191,83 4,50 51,5 47,4 40,8 51,4

t17_C toetspunt t17 99911,37 479191,83 7,50 51,3 47,2 40,6 51,2

t18_A toetspunt t18 99916,83 479189,47 1,50 48,4 44,4 37,7 48,4

t18_B toetspunt t18 99916,83 479189,47 4,50 49,1 45,3 38,4 49,1

t18_C toetspunt t18 99916,83 479189,47 7,50 50,5 46,8 39,7 50,5

t19_A toetspunt t19 99918,07 479190,57 1,50 48,4 44,3 37,7 48,4

t20_A toetspunt t20 99922,67 479189,75 1,50 44,0 40,3 33,1 44,0

t21_A toetspunt t21 99925,61 479185,59 1,50 43,7 40,2 32,7 43,7

t22_A toetspunt t22 99923,68 479183,99 1,50 40,8 37,2 29,9 40,8

t23_A toetspunt t23 99918,57 479186,08 1,50 39,8 36,2 28,9 39,8

t24_A toetspunt t24 99916,93 479184,93 1,50 43,6 40,2 32,7 43,7

t24_B toetspunt t24 99916,93 479184,93 4,50 47,0 43,7 36,1 47,1

t24_C toetspunt t24 99916,93 479184,93 7,50 48,8 45,6 38,0 48,9

t25_A toetspunt t25 99911,24 479181,73 1,50 39,7 36,2 28,8 39,7

t25_B toetspunt t25 99911,24 479181,73 4,50 45,1 41,8 34,3 45,2

t25_C toetspunt t25 99911,24 479181,73 7,50 46,9 43,6 36,1 47,0

t26_A toetspunt t26 99907,51 479179,49 1,50 41,3 37,8 30,4 41,4

t26_B toetspunt t26 99907,51 479179,49 4,50 44,6 41,2 33,7 44,7

t26_C toetspunt t26 99907,51 479179,49 7,50 46,6 43,2 35,7 46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-9-2021 11:56:21Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen



2107/084/SH-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

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

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t27_A toetspunt t27 99897,53 479175,00 1,50 39,9 36,1 29,1 39,9

t27_B toetspunt t27 99897,53 479175,00 4,50 42,7 38,9 31,9 42,7

t27_C toetspunt t27 99897,53 479175,00 7,50 44,5 40,8 33,7 44,5

t28_A toetspunt t28 99887,12 479172,38 1,50 41,7 37,9 30,9 41,7

t28_B toetspunt t28 99887,12 479172,38 4,50 44,9 41,2 34,1 44,9

t28_C toetspunt t28 99887,12 479172,38 7,50 46,5 42,9 35,7 46,6

t29_A toetspunt t29 99876,42 479169,78 1,50 42,6 38,7 31,8 42,6

t29_B toetspunt t29 99876,42 479169,78 4,50 46,0 42,4 35,2 46,0

t29_C toetspunt t29 99876,42 479169,78 7,50 47,1 43,6 36,3 47,1

t30_A toetspunt t30 99871,13 479168,65 1,50 41,1 37,3 30,3 41,1

t30_B toetspunt t30 99871,13 479168,65 4,50 45,9 42,3 35,1 45,9

t30_C toetspunt t30 99871,13 479168,65 7,50 47,3 43,8 36,5 47,4

t31_A toetspunt t31 99867,86 479169,31 1,50 50,0 45,9 39,3 49,9

t31_B toetspunt t31 99867,86 479169,31 4,50 51,2 47,1 40,5 51,1

t31_C toetspunt t31 99867,86 479169,31 7,50 51,3 47,3 40,7 51,3

t32_A toetspunt t32 99865,43 479177,05 1,50 54,0 49,8 43,3 53,9

t32_B toetspunt t32 99865,43 479177,05 4,50 54,1 50,0 43,4 54,1

t32_C toetspunt t32 99865,43 479177,05 7,50 53,6 49,5 42,9 53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-9-2021 11:56:21Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen
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t01: 59,6/59,8/59,4

t02: 60,0/60,1/59,7

t03: 59,5/59,4/58,8

t04: 58,0/57,9/57,3

t05: 52,7/52,9/52,4

t06: 49,4/50,2/50,3

t07: 46,5/48,0/48,7

t08: 51,6/52,0/52,0

t09: 56,6/56,8/56,5

t10: 59,7/59,9/59,6

t11: 57,1/57,0/56,3

t12: 57,4/57,2/56,4

t13: 56,8/56,7/55,9

t14: 56,8/56,7/56,0

t15: 57,0/56,9/56,2t16: 53,5/53,4/52,8t17: 51,8/51,4/51,2

t18: 48,4/49,1/50,5

t19: 48,4
t20: 44,0

t21: 43,7

t22: 40,8

t23: 39,8

t24: 43,7/47,1/48,9

t25: 39,7/45,2/47,0

t26: 41,4/44,7/46,6

t27: 39,9/42,7/44,5

t28: 41,7/44,9/46,6

t29: 42,6/46,0/47,1

t30: 41,1/45,9/47,4
t31: 49,9/51,1/51,3

t32: 53,9/54,1/53,5
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1. INLEIDING 
 
In opdracht van Protestantse Gemeente Hillegom  College van Kerkrentmeesters is een 
milieuhygiënisch vooronderzoek en een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. 
De onderzoekslocatie betreft Karel Doormanplein 2 en 2A te Hillegom.  
 

 
Afbeelding 1: onderzoeksgebied (rood omlijnd) 
 
Aanleiding en doelstelling 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen transactie van het terrein.  
 
De doelstelling van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische 
kwaliteit van de landbodem (grond en grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
Milieuhygiënisch vooronderzoek 
Voorafgaand aan een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740+A1;2016 dient een 
milieuhygiënisch vooronderzoek te worden uitgevoerd conform de NEN 5725;2017. Op basis 
van de informatie uit het vooronderzoek wordt een onderzoekshypothese geformuleerd. 
 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen ter plaatse van de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt 
van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Ook kunnen de 
resultaten van het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het 
bodemonderzoek. 
 
Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de 
beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te 
verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek en 
heeft betrekking op locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten 
bodemkwaliteit en potentieel bodembedreigende activiteiten op de locatie waar het 
vooronderzoek betrekking op heeft. 
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Verkennend bodemonderzoek 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740+A1;2016 gehanteerd. Deze norm beschrijft de 
werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek 
naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen 
van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Op basis van de informatie uit het milieuhygiënisch vooronderzoek wordt een 
onderzoekshypothese geformuleerd. Elke uit het milieuhygiënisch vooronderzoek resulterende 
onderzoekshypothese over de aan- of afwezigheid van bepaalde verontreinigende stoffen en de 
wijze van verspreiding wordt getoetst met een locatie specifieke onderzoeksstrategie.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het milieuhygiënisch vooronderzoek stapsgewijs besproken. Het 
milieuhygiënisch vooronderzoek bestaat achtereenvolgens uit het vaststellen van de aanleiding 
en de afbakening van het onderzoeksgebied. Vervolgens wordt informatie verzameld van de 
voorgeschreven onderzoeksaspecten en worden de onderzoeksvragen beantwoord. Op basis 
hiervan worden conclusies getrokken en wordt de hypothese voor de onderzoekslocatie 
vastgesteld. 
 
In hoofdstuk 3 wordt het verkennend bodemonderzoek stapsgewijs besproken. Als eerste stap 
wordt, op basis van de bij het milieuhygiënisch vooronderzoek voor de locatie vastgestelde 
hypothese, de onderzoeksstrategie vastgesteld. Vervolgens worden de uitvoering en resultaten 
van het veld- en laboratoriumonderzoek apart besproken. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt de vastgestelde hypothese getoetst en worden indien van 
toepassing, aanbevelingen gedaan met betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de betrouwbaarheid van het uitgevoerde onderzoek toegelicht. 
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2. MILIEUHYGIENISCH VOORONDERZOEK 
 
 
2.1 AANLEIDING VOORONDERZOEK 
 
Afhankelijk van de aanleiding voor het verrichten van het vooronderzoek moet antwoord worden 
verkregen op een aantal onderzoeksvragen. Als eerste stap in het vooronderzoek dient 
derhalve de aanleiding te worden vastgesteld.  
 
In de NEN 5725 zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. 
Opgemerkt wordt dat er sprake kan zijn van een combinatie van meerdere aanleidingen. In dat 
geval dienen de onderzoeksvragen voor elke afzonderlijke aanleiding te worden beantwoord. 
Voor onderhavig onderzoek is de volgende aanleiding vastgesteld: 
 

A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren 
bodemonderzoek.  

 
De onderzoeksvragen, behorende bij de vastgestelde aanleiding, zijn in de navolgende 
paragrafen in tabelvorm aangegeven. Per onderzoeksvraag is, direct onder de betreffende 
vraag, het antwoord opgenomen. 
 
 
2.2 AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 
 
Vraag: Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 
 
De globale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de overzichtskaart die in bijlage 
1.1 is opgenomen. In tabel 2.1 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde 
onderzoeksvraag opgenomen.  
 
TABEL 2.1: afbakening onderzoeksgebied 

Vraag Bronnen 
Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 
Adres Karel Doormanplein 2 en 2A   Kadaster /  

BAG-viewer / 
www.gpscoördinaten.nl / 
Informatie opdrachtgever 
 

Plaats Hillegom 
Gemeente Hillegom 
Provincie Zuid-Holland 
RD-coördinaten Omschrijving: globaal middelpunt onderzoekslocatie 
 X: 99.884 Y: 479.169 
Kadastraal Gemeente Hillegom 

Gemeentecode HLG01 
Sectie A 
Nummer  7332 + 7333 

Hoogte maaiveld Circa 0,7 m + NAP Dinoloket 
Oppervlakte  Circa 3.115 m² Kadaster /  

Google Maps Belendingen Noord Karel Doormanplein 
 Oost Wonen met tuin 
 Zuid Wonen met tuin 
 West Sixlaan 
Afbakening VO 25 meter buiten kadastrale grenzen 
Afbakening voldoende Ja  
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2.3 POTENTIELE BRONNEN VAN BODEMVERONTREINIGING 
 
Vraag: Is sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden 
als het heden? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze 
en wat zijn de verdachte parameters? 
 
In tabel 2.2 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.2: potentiële bronnen van bodemverontreiniging 

Vraag Bronnen 
Huidig gebruik  Google Maps /  

Topotijdreis /  
Informatie opdrachtgever / 
Omgevingsdienst  
West-Holland 

 Potentiële bronnen aanwezig? Nee 
Voormalig gebruik De locatie is voor zover bekend vanaf 1928 in gebruik als kerk. 

Tijdens renovatiewerkzaamheden brandde de kerk in 1980 in zijn 
geheel af. In de daarop volgende periode is een nieuwe kerk 
gebouwd. De huidige bebouwing (kerk) stamt uit 1982. De 
pastoriewoning stamt uit 1965.  

 Voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het terrein. 
 De locatie betreft geen (voormalige) stortplaats. 
Conclusie van 
potentiele bronnen 

Op de locatie zijn geen potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging aanwezig. 

 
 
2.4 BODEMKWALITEIT EN ASBEST 
 
Vraag: Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 
 
In tabel 2.3 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.3: bodemkwaliteit en asbest 

Vraag Bronnen 
Asbest Vanwege de lange gebruikshistorie van het perceel kunnen 

bijmengingen in de bodem, waaronder de aanwezigheid van 
asbest, niet uitgesloten worden. 

Topotijdreis / 
BAG-viewer 

 Er is geen informatie beschikbaar over de aanwezigheid van 
asbest in de bodem. 

 Ter plaatse van de onderzoekslocatie is (gelijktijdig) een 
asbestinventarisatie uitgevoerd door IDDS. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar betreffende rapportage.  

 

Bodemkwaliteit Bodemfunctieklassekaart Wonen Omgevingsdienst  
West-Holland  

Conclusie bodemkwaliteit 
en asbest 

Op de locatie is geen informatie beschikbaar over de 
aanwezigheid van asbest in de bodem. De grond is naar 
verwachting niet tot licht verontreinigd.  
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2.5 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Vraag: Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake 
van verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische 
kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich? 
 
In bijlage 2.2 is kaartmateriaal van de periode 1957 -  2018 opgenomen. In tabel 2.4 is de 
uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.4: Bodemopbouw en geohydrologie 

Vraag Bronnen 
Bodemopbouw Circa 0,0  2,70 m-mv Zand Dinoloket /  

Hoogheemraadschap van Rijnland / 
Bodematlas provincie Zuid-Holland 

Grondwater (lokaal) Grondwaterstand freatisch Circa 1,0 m-mv 
 Een eenduidige stromingsrichting van het grondwater is 

niet bekend.  
 Voor zover bekend wordt het grondwater op en in de 

nabijheid van de onderzoekslocatie niet beïnvloed door 
menselijk handelen.  

 De onderzoekslocatie is niet gelegen in een 
grondwaterbeschermingsgebied.  

Geohydrologie Doordat de grondwaterstand door middel van de 
slootpeilen op een vast peil wordt gereguleerd, is er 
nauwelijks sprake van een horizontale stromingsrichting 
van het grondwater. Een (tijdelijke) optredende horizontale 
stromingsrichting wordt veroorzaakt door regenoverschot 
en zal naar de omliggende sloten gericht zijn. Op de 
locatie is sprake van een kwelsituatie. 

Bodemvreemde lagen Ter plaatse van de locatie zijn voor zover bekend geen 
gedempte sloten of opgehoogde terreindelen aanwezig.  

Google Earth /  
Topotijdreis 

Conclusie ten aanzien van 
vigerend bodemonderzoek 

Ter plaatse van de locatie worden geen bijzonderheden 
verwacht met betrekking tot de bodemopbouw en 
geohydrologie. 

 
 
2.6 BEINVLOEDING 
 
Vraag: Is sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van 
het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 
 
In tabel 2.5 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.5: beïnvloeding 

Vraag Bronnen 
Beïnvloeding Er wordt op basis van de beschikbare informatie geen 

beïnvloeding vanuit de omgeving verwacht. 
Bodemloket / 
Omgevingsdienst  
West-Holland 

conclusie Naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende 
percelen de chemische bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
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2.7 BODEMVERONTREINIGING 
 
Vraag: Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich? 
 
De omgevingsrapportage van de Omgevingsdienst West-Holland is opgenomen in bijlage 2.3. 
In tabel 2.6 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.6: bodemverontreiniging 

Vraag Bronnen 
Zijn er in het verleden milieukundige bodemonderzoeken verricht op de onderzoekslocatie? 
In het verleden is voor zover bekend nog geen eerder milieukundig bodemonderzoek 
verricht op de locatie. 

Omgevingsdienst West-Holland /  
Bodemloket 

Zijn er in het verleden milieukundige bodemonderzoeken verricht in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie? 
In de nabije omgeving van de onderzoekslocatie zijn in het verleden diverse 
milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd. Betreffende onderzoeken zijn 
weergegeven in bijlage 2.3. 

Omgevingsdienst West-Holland /  
Bodemloket 

Conclusie 
Op de locatie is geen vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 
 
2.8 TERREINVERKENNING 
 
De terreinverkenning heeft tot doel om te controleren of de gedocumenteerde informatie 
overeenkomt met de daadwerkelijke situatie ter plaatse en deze aan te vullen met relevante 
waarnemingen.  
 
De terreinverkenning is op 21 november 2019 uitgevoerd. Op basis van de terreinverkenning 
blijkt het navolgende: 
 

- Er zijn geen bijzonderheden waargenomen die kunnen duiden op een mogelijke 
verontreiniging van de bodem. 

- Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn op het maaiveld diverse asbestverdachte 
materialen aangetroffen. Op het maaiveld is plaatselijk (asbestverdachte) leisteen 
aangetroffen, welke afkomstig zijn van het dak van de kerk. In de tuin van de 
pastoriewoning zijn een drietal asbestverdachte plantenbakken en een golfplaat 
aangetroffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de rapportage van de 
asbestinventarisatie van IDDS. 

- Verder zijn geen bijzonderheden waargenomen die van invloed kunnen zijn op het uit te 
voeren bodemonderzoek. 

 
Naar aanleiding van de terreinverkenning hebben zich geen wijzigingen voorgedaan ten 
opzichte van de reeds verkregen gegevens uit het vooronderzoek.  
 
Ter illustratie is in bijlage 2.1 een fotoreportage opgenomen.  
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2.9 BEOORDELING 
 
Vraag: Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk?  
 
Het vooronderzoek is beoordeeld op afwijkingen ten opzichte van de NEN 5725;2017. Indien er 
sprake is van afwijkingen zijn deze omschreven en is de reden van afwijking aangegeven. 
Beoordeeld is in hoeverre de afwijking gevolgen heeft op de betrouwbaarheid en in hoeverre er 
sprake is van beperkingen in relatie tot de onderzoeksvragen. Vervolgens is beoordeeld in 
hoeverre de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek, afdoende bekend is, of in hoeverre bodemonderzoek noodzakelijk is. 
 
In tabel 2.7 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.7: beoordeling  

Vraag 
Zijn er afwijkingen opgetreden ten opzichte van de NEN 5725;2017   
Ten opzichte van de NEN 5725:2017 zijn geen afwijkingen opgetreden. 
Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk?  

Onvoldoende 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is niet afdoende bekend, op de 
locatie is voor zover bekend nog geen eerder milieukundig bodemonderzoek 
uitgevoerd. 

 
 
2.10 CONCLUSIE EN HYPOTHESESTELLING 
 
Vraag: Welke hypothese is van toepassing? 
 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn conclusies getrokken over de 
verwachting van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en de aanwezige verontreinigende 
stoffen.  
 
Op basis van de getrokken conclusie is een hypothese geformuleerd. De hypothese betreft voor 
elke (deel)locatie, in zowel het horizontale als het verticale vlak, de verwachting met betrekking 
tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Bij het vervolgonderzoek, zie hoofdstuk 3, dient 
de hypothesestelling als basis voor de onderzoeksstrategieën uit de desbetreffende 
normdocumenten. De hypothese en strategie zijn complementair aan elkaar. 
 
TABEL 2.8: conclusie en hypothese 

Vraag 
Onderzoekslocatie Karel Doormanplein 2 en 2A te Hillegom 
Oppervlakte Circa 3.115 m² 
Conclusie Grond  Onverdacht  
 Grondwater  Onverdacht  
Hypothese NEN 5740 Onverdacht  
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3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 
 
 
3.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 
De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de hypothese zoals deze is vastgesteld op basis van 
het milieuhygiënisch vooronderzoek, zie hoofdstuk 2. De onderzoeksstrategie is aangegeven in 
tabel 3.1. 
 
TABEL 3.1: onderzoeksstrategie 

* In aanvulling op de onderzoeksstrategie zijn alle boringen doorgezet tot minimaal 1,0 m-mv.  
 
 
3.2 UITVOERING VELDONDERZOEK 
 
Een samenvatting van de tijdens het veldonderzoek uitgevoerde werkzaamheden is 
opgenomen in de navolgende tabel. De posities van de genoemde meetpunten zijn 
weergegeven op de situatietekening die in bijlage 3 is opgenomen.  
 
TABEL 3.2: samenvatting veldonderzoek 

Uitvoeringsperiode  21-11-2019 / 29-11-2019 
Uitvoerende partij VeldXpert 
BRL SIKB / VKB protocol 
 

BRL SIKB 2000  
VKB protocol 2001, 2002 

Onderzoeksaspect Meetpunten Codering 
Type  Diepte [m-mv] 

Algemene bodemkwaliteit Boring  
Boring 
Boring 
Boring 
Boring met peilbuis 

0,70 
1,00 
1,30 
1,50 
2,70 

07* 
04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 
08 
01, 02, 14 
03 

* boring 07 is gestaakt op 0,70 m-mv naar aanleiding van het aantreffen van een handmatig ondoordringbare laag.  
 
Uitvoeringswijze 
Tijdens het veldonderzoek is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag met 
daarin de gegevens van het veldwerkbureau en de namen van de veldwerkers is opgenomen in 
bijlage 4. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot het veldonderzoek en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever.  
 
Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn, of in de nabije toekomst 
te worden, van het terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van het veldonderzoek is de bodem zintuiglijk beoordeeld op de 
mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen en is de bodemopbouw beschreven. 
 
  

Onderzoeksaspect Onderzoeksstrategie Oppervlakte 
Algemene bodemkwaliteit NEN 5740; onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)* Circa 3.115 m² 
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Bodemopbouw 
Per meetpunt is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodem nauwkeurig 
beschreven. Op basis van deze beschrijving is per meetpunt een boorstaat vervaardigd. De 
boorstaten zijn opgenomen in bijlage 5.  
 
De globale opbouw van de bodem ter plaatse van de gehele onderzoekslocatie, gebaseerd op 
uitgevoerde boringen, bestaat vanaf het maaiveld tot de geboorde diepte van 2,70 m-mv, uit 
matig fijn zand. 
 
Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Het opgeboorde en vrijgegraven bodemmateriaal is visueel geïnspecteerd op afwijkingen en op 
het voorkomen van bodemvreemde bijmengingen die kunnen duiden op een mogelijke 
verontreiniging van de bodem. Het materiaal is met name beoordeeld op de aard, grootte en 
gradatie van voorkomen. Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen 
aan de geur herkend worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de 
veldwerkzaamheden passieve geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd 
worden en per boorpunt worden beschreven. 
 
Indien er sprake is van afwijkingen en/of bijmengingen zijn deze, per meetpunt en per 
bodemlaag, aangegeven in de boorstaten die zijn opgenomen in bijlage 5. Op basis van de 
boorstaten blijkt dat in de grond plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen 
(baksteen en metselpuin) zijn aangetroffen.   
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Hierbij opgemerkt dat bij het aantreffen van puin 
in de bodem, de locatie op voorhand als asbestverdacht dient te worden aangemerkt. 
 
In de bodem zijn plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (baksteen en 
metselpuin) aangetroffen, waardoor de bodem als verdacht ten aanzien van asbest dient te 
worden aangemerkt. Om de aanwezigheid van asbest vast te stellen dient een 
asbestonderzoek conform de NEN 5707 te worden uitgevoerd.  
 
Grondwater 
Voorafgaand aan de bemonstering van het grondwater is de actuele grondwaterstand 
opgenomen ten opzichte van het maaiveld. Van het bemonsterde grondwater is in het veld de 
zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de mate van troebelheid (NTU) 
gemeten. Het bemonsterde grondwater is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen die 
kunnen duiden op een bodemverontreiniging.  
 
In tabel 3.3 zijn de resultaten opgenomen van de uitgevoerde metingen en verrichtte 
waarnemingen. 
 
TABEL 3.3: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuis Filterstelling Monstername Grondwater-
stand 

pH EC Troebelheid Zintuiglijke afwijkingen / 
overige bijzonderheden 

 [m-mv] d.d. [m-mv]  [ S/cm] [NTU]  
03 1,70  2,70 29-11-2019 1,06 7,75 577 121 geen bijzonderheden 

 
De grondwaterstand bedraagt circa 1,06 m-mv. De gemeten zuurgraad (pH) en het elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) van het grondwater vertonen geen afwijkende waarden ten opzichte 
van een natuurlijke situatie.  
 
De mate van troebelheid (NTU) is verhoogd ten opzichte van een natuurlijke situatie. Echter, 
een verklaring hiervoor is op basis van de voor de locatie bekende gegevens  
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3.3 UITVOERING LABORATORIUMONDERZOEK  
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de monsters overgebracht naar een (RvA) 
geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. De naam en contactgegevens van het 
betreffende laboratorium, alsmede de data waarop de monstervoorbehandeling en het 
analytisch onderzoek is uitgevoerd, zijn aangegeven op de analysecertificaten die in bijlage 6 
zijn opgenomen. 
 
Analysestrategie 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is, voor het verkrijgen van een representatief beeld 
van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden met de bodemopbouw en 
eventuele zintuiglijk waargenomen afwijkingen. Voor het verkrijgen van een ruimtedekkend 
beeld is eveneens rekening gehouden met de situering van de boringen.  
 
In tabel 3.4 is een overzicht gegeven van de monsters, waar van toepassing de 
monstersamenstelling, de monstertrajecten en de uitgevoerde analyses.  
 
Samenstelling analysepakketten  
In het standaard pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
- Minerale olie (GC). 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 

 
Ten behoeve van de toetsing van de analyseresultaten zijn van alle grondmonsters de 
percentages lutum en/of organische stof bepaald.   
 
In het standaard pakket voor grondwater zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen). 
- VOCl (vluchtige organochloorverbindingen). 
- Minerale olie. 
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3.4 BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 6 zijn opgenomen. De analyseresultaten zijn, waar van toepassing, getoetst middels de 
Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 7.  
 
Wet bodembescherming (Wbb) 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is het 
uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
In tabel 3.4. zijn de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek opgenomen alsmede de 
resultaten van de uitgevoerde toetsingen.  
 
<AW / <S niet verontreinigd: het gehalte / de concentratie is lager dan of gelijk aan de 

achtergrond-waarde (grond) of streefwaarde (grondwater), dan wel de 
rapportagegrens; 

>AW / >S licht verontreinigd: het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of 
streefwaarde (grondwater) en is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht 
verontreinigd; 

>T matig verontreinigd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of 
gelijk aan de interventiewaarde; 

>I sterk verontreinigd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. 
 
TABEL 3.4: overzicht monsters, monstersamenstelling, analyses en toetsingsresultaten 

Onderzoeks-
aspect 

Monstercodes, 
deelmonsters en 
bodemlagen (cm-mv) 

Matrix en eventuele 
bijzonderheden 

Analyse Toetsingsresultaten Wbb (GSSD) 

    > AW / > S 
(licht 
verhoogd) 

> T  
(matig 
verhoogd) 

> I  
(sterk 
verhoogd) 

Algemene 
bodemkwaliteit 

MM01: 07 (40-70) + 13 (0-50) Zand, zwak 
baksteenhoudend 

NEN 5740 
grond 

Lood 55 
Zink 145 
PAK 2,4 

- - 

MM02: 03 (30-50) + 06 (5-50) 
+ 08 (30-80) + 12 (10-50) 

Zand, zwak tot matig 
metselpuinhoudend 

NEN 5740 
grond 

Lood 57 
Zink 142 

- - 

MM03: 01 (120-150) + 02 
(120-150) + 03 (100-150) +  
14 (70-120) 

Zand, geen 
bijzonderheden  

NEN 5740 
grond 

Kwik 0,20 
PAK 5,8 

- - 

03-1-1: 03 (170-270) Grondwater, geen 
bijzonderheden 

NEN 5740 
grondwater 

- - - 
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3.5 INTERPRETATIE 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Grond 
De bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is opgebouwd uit zand. In de grond zijn 
zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (baksteen en metselpuin) 
waargenomen. 
 
In de grond overschrijden plaatselijk de gehalten lood, zink, kwik en PAK de desbetreffende 
achtergrondwaarden.  
 
De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de desbetreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich op circa 1,06 m-mv. De gemeten zuurgraad (pH) en het 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater vertonen geen afwijkende waarden ten 
opzichte van een natuurlijke situatie.  
 
De mate van troebelheid (NTU) is enigszins verhoogd ten opzichte van een natuurlijke situatie. 
Echter, een verklaring hiervoor is op basis van de voor de locatie bekende gegevens 
vooralsnog niet te geven. 
 
In het grondwater uit peilbuis 03 zijn de concentraties van alle onderzochte parameters lager 
dan de desbetreffende streefwaarden.   
 
 
3.6 TOETSING HYPOTHESE 
 
De op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek vastgestelde onderzoekshypothese is 
getoetst aan de resultaten van het verkennend bodemonderzoek. De toetsing van de hypothese 
is in onderstaande tabel opgenomen. Indien van toepassing is, bij een (gedeeltelijk) onjuiste 
hypothese de invloed op representativiteit van het onderzoek in relatie met de gevolgde 
onderzoeksstrategie aangegeven.   
 
TABEL 3.5: hypothese en onderzoeksstrategie 

Onderzoekslocatie Karel Doormanplein 2 en 2A te Hillegom 
Hypothese  Onverdacht 
Toetsing  Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese  

verworpen.    
 Reden: in de grond zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten lood, zink, kwik en PAK 

aangetoond.  
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3.7 CONCLUSIES 
 
In opdracht van Protestantse Gemeente Hillegom  College van Kerkrentmeesters is een 
milieuhygiënisch vooronderzoek en een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. 
De onderzoekslocatie betreft Karel Doormanplein 2 en 2A te Hillegom.  
 
Aanleiding en doelstelling 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen transactie van het terrein.  
 
De doelstelling van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische 
kwaliteit van de landbodem (grond en grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 
 

- In de grond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen 
(baksteen en metselpuin) waargenomen. 

- Op het maaiveld zijn zintuiglijk asbestverdachte materialen waargenomen. Om de 
aanwezigheid van asbest in de bodem vast te stellen dient een asbestonderzoek 
conform de NEN 5707 te worden uitgevoerd. In verband met de voorgenomen 
transactie van het terrein is een asbestonderzoek niet verplicht. Normaliter zal bij een 
vergunningsaanvraag wel een asbestonderzoek door het bevoegd gezag verlangd 
worden.  

- De grond is plaatselijk licht verontreinigd met lood, zink, kwik en PAK.  
- Het grondwater is niet verontreinigd. 

 
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende achtergrondwaarden, dient de hypothese onverdacht  voor de onderzoekslocatie 
formeel te worden verworpen.  
 
Beperkingen inzake de voorgenomen transactie worden op basis van de onderzoeksresultaten 
uit milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. 
 
Geadviseerd wordt ten tijde van een voorgenomen transactie / herinrichting van het terrein,  
onderhavige rapportage voor te leggen aan betrokken partijen en het bevoegd gezag. 
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden.  
 
 
IDDS Milieu B.V. 
Noordwijk (ZH) 
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4. BETROUWBAARHEID 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
 



Rho adviseurs voor leefruimte 20210836 

Bijlage 3    Verkennend asbestonderzoek 





 

BRL SIKB 2000 
protocol 2018 

 
 
 
 
 
 

Karel Doormanplein 2 (De Hoeksteen) te 
Hillegom 
 

Milieuhygiënisch vooronderzoek 
Verkennend onderzoek asbest 
 
 
 
 
 
 
Kenmerk : A1000-06/PBE/rap1 
Datum : 13 september 2021 
 
 
 
Opdrachtgever : Rho Adviseurs 
   De heer T. Hartemink 
   Weena 505 
   3013 AL  Rotterdam 
 
 
 
 
 
 
 

Goedkeuring Functie  Datum Handtekening 

De heer P. van den Berg 
(adviseur milieu) Opsteller, auteur 13 september 2021 

 

Mevrouw P. Mulder 
(projectleider) 

2e lezerschap en 
vrijgave 13 september 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



    

Onderzoekslocatie: Karel Doormanplein 2 (De Hoeksteen) te Hillegom 
Projectkenmerk: A1000-06/PBE/rap1 

pagina 2 van 11 
 

INHOUDSOPGAVE 
 
 
 

1. INLEIDING ............................................................................................................... 3 

2. VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET ..................................................... 4 
2.1 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE .................................................................. 4 
2.2 VOORONDERZOEK ................................................................................................ 4 
2.3 ONDERZOEKSOPZET ............................................................................................ 5 

3. VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK ............................................................ 6 
3.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE .................................................................................... 6 
3.2 VISUELE INSPECTIE MAAIVELD ............................................................................ 6 
3.3 VISUELE INSPECTIE GROND................................................................................. 7 
3.4 LABORATORIUMONDERZOEK ............................................................................... 8 

4. BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN ......................................................... 9 

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ................................................................... 10 
5.1 CONCLUSIES ........................................................................................................ 10 
5.2 AANBEVELINGEN ................................................................................................. 10 

6. BETROUWBAARHEID .......................................................................................... 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGEN 
 
1. Kaarten en tekeningen 
 1.1 Topografische kaart  
 1.2 Situatietekening  
 
2. Veldonderzoek 
  2.1 Veldwerkformulieren 
  2.2 Boorstaten en legenda 
  2.3 Fotoreportage 
 
3. Laboratoriumonderzoek 
 3.1 Certificaat asbest 
 
 
  



    

Onderzoekslocatie: Karel Doormanplein 2 (De Hoeksteen) te Hillegom 
Projectkenmerk: A1000-06/PBE/rap1 

pagina 3 van 11 
 

1. INLEIDING 

 
In opdracht van Rho Adviseurs is door IDDS een verkennend onderzoek asbest inclusief 
beperkt milieuhygiënisch vooronderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie staat bekend als 
Karel Doormanplein 2 (De Hoeksteen) te Hillegom. 
 

 
Afbeelding 1: Onderzoeksgebied (bron: OpenTopo) 
 
Aanleiding en doelstelling 
De primaire aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend onderzoek asbest is de 
voorgenomen herontwikkeling van het terrein.  
 
Secundaire aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend onderzoek zijn de, in een 
voorgaand onderzoek, aangetroffen asbestverdachte materialen op het maaiveld en 
bijmengingen met metselpuin in de bodem (kenmerk: 909M986/JHA/rap1, d.d. 9-12-2019). 
 
De doelstelling van het verkennend onderzoek asbest is om met een relatief geringe onder-
zoeksinspanning na te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest 
terecht is en om een indicatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem. 
 
Verklaring onafhankelijkheid 
Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn, of in de nabije toekomst 
te worden, van het terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de afbakening van de onderzoekslocatie, een beperkt vooronderzoek en de 
onderzoeksopzet opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt het veld- en laboratoriumonderzoek 
stapsgewijs besproken. De resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek worden 
besproken in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de betrouwbaarheid van het uitgevoerde onderzoek toegelicht. 
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2. VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 

 
 
2.1 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
TABEL 2.1.1: afbakening onderzoeksgebied 

 
 
2.2 VOORONDERZOEK 
 
De locatie is voor zover bekend sinds 1928 in gebruik als kerk. Tijdens 
renovatiewerkzaamheden brandde de kerk in 1980 in zijn geheel af. In de daarop volgende 
periode is een nieuwe kerk gebouwd. De huidige bebouwing (kerk) stamt uit 1982. De 
pastoriewoning stamt uit 1965. 
 
Voor zover bekend is er ter plaatse van de onderzoekslocatie tot op heden één 
bodemonderzoek uitgevoerd. Het betreft: 
 

• Verkennend bodemonderzoek Karel Doormanplein 2 en 2A te Hillegom, 
1909M986/JHA/rap1, d.d. 10 december, IDDS 

 
Tijdens de veldwerkzaamheden waren op het maaiveld diverse asbestverdachte materialen 
aangetroffen. Tevens waren plaatselijk in de bodem bijmengingen met metselpuin aanwezig. 
Deze bijmengingen zijn asbestverdacht. 
 
In het rapport is geconcludeerd dat de hypothese ‘onverdacht; wordt verworpen. In de grond 
waren lichte verontreinigingen met zware metalen en PAK aangetroffen. Het grondwater was 
niet verontreinigd met de onderzochte parameters.  
 
 
  

Onderzoeksgebied  

 

Omschrijving  De onderzoekslocatie betreft de kerk ‘De Hoeksteen’. Rondom de locatie is sprake van 
woonhuizen en kleinschalige bedrijven.  

Adres Karel Doormanplein 2 
Postcode en plaats 2182 XC  Hillegom 
Gemeente Hillegom 
Provincie Zuid-Holland 
RD-coördinaten Omschrijving: globaal middelpunt onderzoekslocatie 
 X: 99.882  Y: 479.168 
Kadastraal Gemeente : Hillegom  
 Kadastrale gemeentecode : HLG01  
 Sectie : A  
 Nummers : 9640, 7332 en 7333  
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2.3 ONDERZOEKSOPZET 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie ten aanzien van asbest is de norm NEN 5707+C2;2017 gehanteerd.  
 
De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de hypothese zoals deze is vastgesteld op basis van 
het milieuhygiënisch vooronderzoek, zie hoofdstuk 2. Voor het onderhavige onderzoek is de  
onderzoeksstrategie voor een verkennend onderzoek asbest op diffuus belaste locaties met 
een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging op schaal van de monsterneming gehanteerd. 
 
Het onderzoek richt zich op de verdachte bodemlaag. Voor de onderzoekslocatie is de 
bodemlaag vanaf het maaiveld tot een diepte van 0,5 m-mv als verdachte bodemlaag 
aangemerkt.  
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3. VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

 
 
3.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie ten aanzien van asbest is de norm NEN 5707+C2;2017 gehanteerd.  
 
De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de hypothese zoals deze is vastgesteld op basis van 
het milieuhygiënisch vooronderzoek, zie hoofdstuk 2. Voor het onderhavige onderzoek is de  
onderzoeksstrategie voor een verkennend onderzoek asbest op diffuus belaste locaties met 
een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging op schaal van de monsterneming gehanteerd. 
 
Het onderzoek richt zich op de verdachte bodemlaag. Voor de onderzoekslocatie is, op basis 
van het vooronderzoek, de bodemlaag vanaf het maaiveld tot een diepte van 0,5 m-mv als 
verdachte bodemlaag aangemerkt.  
 
 
3.2 VISUELE INSPECTIE MAAIVELD 
 
Controle voorwaarden maaiveldinspectie  
Bij de uitvoering van de visuele inspectie van het maaiveld geldt een aantal voorwaarden. Deze 
voorwaarden zijn in onderstaande tabel opgenomen. Per voorwaarde is aangegeven of aan 
deze voorwaarde is voldaan. Als er niet aan voldaan is, is de oorzaak aangegeven.  
 
Wanneer van een verdachte locatie geen visuele inspectie van het maaiveld kan worden 
uitgevoerd kan geen verdere opdeling worden gemaakt in verdachte en onverdachte 
deellocaties en moet de hele locatie als verdacht worden beschouwd. 
 
TABEL 3.2.1: voorwaarden maaiveldinspectie 

 

Voorwaarde  

 

Omschrijving  Voldaan  Reden 

Het maaiveld 
moet vrij 
inspecteerbaar 
zijn 

Er moet een zo groot mogelijk deel van het te inspecteren 
maaiveld vrij zijn van objecten (afdeklagen, verhardingen, 
opgeslagen goederen, afval enz.). Daarnaast is het noodzakelijk 
dat de aanwezigheid van vegetatie (gras, struiken, bladeren 
enz.) geen belemmering vormen voor de maaiveldinspectie. Ook 
behoort de te inspecteren oppervlakte voldoende representatief 
te zijn voor de gehele (deel)locatie. Er mag geen groot 
aaneengesloten deel van de (deel)locatie niet inspecteerbaar 
zijn. Onvoldoende inspecteerbare delen vallen buiten het 
inspectiegebied en blijven als asbestverdacht aangemerkt. 

Nee 
 

De locatie is 
verhard met 
tegels en er is 
begroeiing 
aanwezig. 

De toplaag moet 
droog en 
onbesneeuwd 
zijn 
 

Grond zal nooit helemaal droog zijn; in dit geval wordt met 
‘droog’ bedoeld dat het vochtgehalte dusdanig laag is dat er 
geen belemmeringen ontstaan voor de visuele inspectie. Het 
betreft dus veldvochtige grond zonder dat hierop plassen enz. 
voorkomen. Bij veel neerslag zal het bodemoppervlak na verloop 
van tijd te nat worden om een goede inspectie uit te voeren. 

Ja - 

Er moet 
voldoende licht 
en zicht zijn 
 

De hoeveelheid licht en zicht mag geen beperkende factor zijn 
voor een optimale visuele inspectie. Dit betekent dat de 
weersomstandigheden dusdanig behoren te zijn dat er geen 
belemmeringen optreden voor de visuele inspectie. In algemene 
zin betekent dit: geen neerslag (regen, hagel, sneeuw), 
voldoende daglicht en geen hevige mist. Bij onvoldoende 
daglicht is het gebruik van kunstlicht een goed alternatief. 

Ja  - 

Conclusie  Er wordt niet aan de voorwaarden voldaan. 
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Daar de locatie verhard is met tegels en deels is begroeid is een maaiveld inspectie niet 
uitvoerbaar. Derhalve wordt de gehele locatie als asbestverdacht aangemerkt. 
 
Opgemerkt wordt dat aan de oostzijde van het gebouw asbestverdachte plantenbakken en 
golfplaten aanwezig zijn. 
 
In bijlage 2.3 is een fotoreportage opgenomen. 
 
 
3.3 VISUELE INSPECTIE GROND 
 
Een samenvatting van de tijdens het veldonderzoek uitgevoerde werkzaamheden is 
opgenomen in de navolgende tabel. De posities van de genoemde meetpunten zijn 
weergegeven op situatietekening 1.2 die in bijlage 1 is opgenomen.  
 
TABEL 3.3.1: samenvatting veldonderzoek 

Uitvoeringsperiode  26 juli 2021 + 30 augustus 2021 
Uitvoerende partij IDDS VeldXpert 
Beoordelingsrichtlijn  
Protocol  

BRL SIKB 2000  
Protocol 2018 

Onderzoeksaspect Meetpunten  

 Type  Aantal 

 

Codering 

Gehele locatie  Inspectiegat  13 02A#2, 03 t/m 12  
 Inspectiegat met boring 

 
2 01, 02 

#1: afmeting inspectiegat: 30 cm x 30 cm x 50 cm –mv  
#2: direct naast inspectiegat 02 is opnieuw een inspectiegat (02A) gegraven voor herbemonstering, daar het  
      originele monster van inspectiegat 02 verloren is gegaan.  
 
 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door IDDS VeldXpert. Het grondonderzoek is uitgevoerd 
onder certificaat van de BRL SIKB 2000, protocol 2018. Het procescertificaat en de hierbij 
behorende keurmerken zijn van toepassing op de activiteiten met betrekking tot het 
veldonderzoek en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever. Tijdens het 
veldonderzoek is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag met daarin de 
gegevens van het veldwerkbureau en de namen van de veldwerkers is opgenomen in bijlage 2.  
 
Bodemopbouw 
Per meetpunt is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodem nauwkeurig 
beschreven. Op basis van deze beschrijving is per meetpunt een boorstaat vervaardigd. De 
boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2. De globale opbouw van de bodem ter plaatse van de 
onderzoekslocatie, gebaseerd op boorstaten, wordt als volgt omschreven: 
 

- De grond bestaat tot de geboorde dieptes van maximaal 2,0 m-mv uit zand. 
 

Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden (exclusief asbestverdacht materiaal) 
Het opgeboorde en vrijgegraven bodemmateriaal is visueel geïnspecteerd op afwijkingen en op 
het voorkomen van bodemvreemde bijmengingen die kunnen duiden op een mogelijke 
verontreiniging van de bodem. Het materiaal is met name beoordeeld op de aard, grootte en 
gradatie van voorkomen. Indien er sprake is van afwijkingen en/of bijmengingen zijn deze, per 
meetpunt en per bodemlaag, aangegeven in de boorstaten die zijn opgenomen in bijlage 2. Op 
basis van de boorstaten blijkt in hoofdlijnen het navolgende: 
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- In de bovengrond zijn bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. Het betreffen met 
name zwakke bijmengingen met baksteen en plaatselijk sporen leisteen, aardewerk, 
beton en glas. Plaatselijk zijn ook matige bijmengingen met metselpuin aangetroffen.  

 
Inspectie grove fractie 
Bij de inspectie van de grove fractie is de vrijgegraven grond uit de inspectiegaten 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal (grove fractie). Hierbij is de 
vrijgegraven grond gezeefd of uitgeharkt. Indien aanwezig is het asbestverdachte materiaal 
bemonsterd. Op basis van de inspectie van de grove fractie blijkt het navolgende: 
 

- In het vrijgegraven en geïnspecteerde materiaal uit de inspectiegaten is geen 
asbestverdachte materiaal aangetroffen. 

 
Monstername fijne fractie  
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek zijn meerdere mengmonsters samengesteld. 
Bij het samenstellen van de mengmonsters is rekening gehouden met de verschillende 
grondsoorten, de bijmengingen (gradaties en samenstelling) en het voorkomen van 
asbestverdacht materiaal. De navolgende mengmonsters zijn samengesteld: 
 
TABEL 3.3.2: overzicht samengestelde grondmengmonsters 
Monstercode (deel)monsters Bodemtype en traject 

 

Opmerking  

ASB-01 01, 03, 04, 05, 14 Zand; 0,05 – 0,55 m -mv Zwak baksteenhoudend, sporen 
aardewerk, sporen glas,  

ASB-02 06, 07, 08, 09 Zand; 0,00 – 0,57 m -mv Sporen baksteen, sporen glas 
ASB-03 10, 11, 12, 13 Zand; 0,05 – 0,57 m -mv Zwak baksteenhoudend, sporen glas, 

sporen beton, sporen aardewerk 
ASB-04 02A Zand; 0,15 – 0,65 m -mv Sporen metselpuin, sporen baksteen 

 
 
3.4 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de monsters overgebracht naar een (RvA) 
geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. De naam en contactgegevens van het 
betreffende laboratorium, alsmede de data waarop de monstervoorbehandeling en het 
analytisch onderzoek is uitgevoerd, zijn aangegeven op de analysecertificaten die in bijlage 3 
zijn opgenomen. In het laboratorium zijn, op de voornoemde monsters, de volgende bepalingen 
uitgevoerd: 
 
- Grondmonsters: Asbest grond NEN5898 <17.5kg 
 
De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn weergegeven op de analysecertificaten. In 
navolgend overzicht zijn de resultaten beknopt weergegeven. 
 
TABEL 3.4.1: overzicht resultaten laboratoriumonderzoek 
Monstercode Meetpunt  Bodemtype en traject 

 
Opmerking  Resultaat  

ASB-01 01, 03, 04, 05, 14 Zand; 0,05 – 0,55 m -mv Fijne fractie <0,6 mg/kg ds 
ASB-02 06, 07, 08, 09 Zand; 0,00 – 0,57 m -mv Fijne fractie <0,4 mg/kg ds 
ASB-03 10, 11, 12, 13 Zand; 0,05 – 0,57 m -mv Fijne fractie <0,8 mg/kg ds 
ASB-04 02A Zand; 0,15 – 0,65 m -mv Fijne fractie 1,9 mg/kg ds 
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4. BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 

 
De interventiewaarde voor asbest in grond is vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (de serpentijn-
asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolconcentraties). Indien de interventie- 
waarde wordt overschreden is ongeacht het bodemvolume sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
 
Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging 
van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 
grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader 
onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend 
onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de interventiewaarde. In het 
verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met 
een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend 
onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.  
 
Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch 
aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden 
overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader 
onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een 
nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is 
hiervoor bepalend. 
 
De conclusie dat op een locatie geen asbest is aangetoond, kan pas worden getrokken 
wanneer visueel geen asbesthoudend materiaal wordt waargenomen én bij de analyse van 
grondmonsters geen analytisch aantoonbaar gehalte aan asbest wordt gevonden. 
 
Resultaten 
Monster ASB-04 is samengesteld uit het zand op een diepte van 0,15-0,65 m-mv, afkomstig van 
inspectiegat 02A. In de grond is een gewogen concentratie asbest van 1,9 mg/kg ds 
aangetoond.  
 
Het aangetoonde gehalte is lager dan 0,5 x interventiewaarde (50 mg/kg ds). Aangezien het 
asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk dat 
ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. Er is 
derhalve geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. 
 
In alle overige geanalyseerde monsters (fijne fractie) is de gewogen concentratie asbest lager 
dan de detectiegrens.  
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
In opdracht van Rho Adviseurs is door IDDS een verkennend onderzoek asbest inclusief 
beperkt milieuhygiënisch vooronderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie staat bekend als 
Karel Doormanplein 2 (De Hoeksteen) te Hillegom. 
 
De primaire aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend onderzoek asbest is de 
voorgenomen herontwikkeling van het terrein.  
 
Secundaire aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend onderzoek zijn de, in een 
voorgaand onderzoek, aangetroffen asbestverdachte materialen op het maaiveld en 
bijmengingen met metselpuin in de bodem (kenmerk: 909M986/JHA/rap1, d.d. 9-12-2019). 
 
De doelstelling van het verkennend onderzoek asbest is om met een relatief geringe 
onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met 
asbest terecht is en om een indicatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem. 
 
 
5.1 CONCLUSIES 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de navolgende conclusies getrokken:   
 

• Aan de oostzijde van het gebouw zijn asbestverdachte plantenbakken en golfplaten 
aangetroffen; 

• Visueel is in de grond geen asbesthoudend materiaal aangetroffen; 
• Ter plaatse van inspectiegat 02A is in het zand op een diepte van 0,15-0,65 m-mv 

asbest aangetoond (fijne fractie). Het aangetoonde gehalte vormt geen noodzaak tot 
het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. 

 
 
5.2 AANBEVELINGEN  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is er geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
asbestonderzoek van de grond.  
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6. BETROUWBAARHEID 

 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Een onderzoek is echter gebaseerd op het nemen van een beperkt 
aantal monsters. 
 
Wij streven naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat er lokale afwijkingen in het bodemmateriaal voorkomen. 
 
IDDS BV acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. Hierbij dient er 
tevens op gewezen te worden dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van de grondkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit 
onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de locatie, aanvoer van grond van elders 
zonder kwaliteitsgegevens of verspreiding van asbest van verder gelegen terreinen. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport.  
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. 
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IDDS Milieu 
T.a.v.: Pim van den Berg 
 
 Noordwijk : 22-7-2021 
   
 Projectnummer : A1000 
 Betreft project : Karel Doormanplein 2, 2182 XC Hillegom 
 
Geachte Pim van den Berg, 
 
Dank voor uw opdracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden op de bovengenoemde locatie.   
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de reikwijdte van het certificaat van IDDS VeldXpert 
van de BRL SIKB 2000. Voor de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de volgende protocollen: 
2018 
 
Het procescertificaat van IDDS VeldXpert en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten inzake monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. 
 
Uit het oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS VeldXpert verklaart geen eigenaar te zijn van 
de locatie waar de veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd of in de nabije toekomst te worden.   
IDDS VeldXpert heeft geen belang bij de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Imre Dijkstra 
Planner / Projectcoördinator 
IDDS VeldXpert 
 
  



  

Acceptatie formulier BRL SIKB 2000 Versie 2021-02-26                                                           

Projectnummer: A1000 

BRL SIKB 2000 

                        BRL SIKB-protocollen: 

                                Klik of tik om tekst in te voeren. 

                                                                                                                                                  Pagina 2 van 2 

FV01 Veldwerkacceptatie 

Onderdeel veldwerkacceptatie  Antwoord 

Zijn de geplande werkzaamheden conform de BRL 
SIKB 2000 met bijbehorende protocollen en 
technische bekwaamheid van onze organisatie? 

Ja 

Komen de geplande werkzaamheden overeen met 
de proceseisen uit BRL SIKB 2000? (inclusief 
opdracht) 

Ja 

Is de KLIC-melding aanwezig? Ja 

Is de beschrijving van veldwerk voldoende 
duidelijk in alle opzichten?  

Ja 

Minimaal 1 erkend veldwerker op locatie op max. 
1 assistent. Een ploeg bestaat max. uit twee 
personen 

Ja 

Zijn de te verwachten aard en mate van de 
verontreiniging duidelijk beschreven? 

Ja 

Zijn de bijzondere eisen voor het veldwerk 
duidelijk gespecificeerd? 

Ja 

Zijn de juiste apparatuur en hulpmiddelen 
beschikbaar? 

Ja 

 

Opmerkingen:  
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FV41 Asbest veldwerkformulier uitvoer 

Projectnummer 

A1000 

 

Gecertificeerde veldmedewerker: 

Datum Veldmedewerker(s) Protocol van toepassing 

26-7-2021 Marco Voorbij 2018 

 

Overige medewerkers: 

Datum Assistenten 

26-7-2021 Marco Voorbij Julian Robertson 

 

Contact/voorinformatie/problemen: 

Vraag  Ja / Nee  Toelichting 

Contact gehad met projectleider / adviseur? Ja  

Voorinformatie correct en volledig? Ja  

Problemen opgetreden? Nee  

 

Boorplan: 

Vraag  Ja / Nee  

Is afgeweken van het boorplan Nee 
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Vraag  Antwoord  

Bodemvocht > 12% Ja 

Maatregelen bodemvocht <12%  

Neerslag Geen  
 

Zicht Meer dan 50m 

Vrij zichtbaar maaiveld (vrij van verharding, 
waterplassen, vegetatie, etc.) 

<25% 

Inspectie-efficiëntie < 50% Toelichting: 
Klik of tik om 
tekst in te 
voeren. 
 

 

Protocol:   

Vraag  Ja / Nee  

Is het onderzoek volgens de aangegeven 
protocollen uitgevoerd? 

Ja 

Indien afwijking geef toelichting.  

 

Opmerkingen:  

— 

 

Hierbij verklaard de erkend veldwerker dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd.  

Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de BRL-SIKB2000 en het daarbij behorende protocol 2018 

Akkoord 

 

Ondertekening 

Erkend 
veldmedewerker 

26-7-2021 
Marco Voorbij 

Geregistreerde 
projectleider 

26-7-2021 
Imre Dijkstra 

De formulieren zijn digitaal ondertekend. Het moment van tekenen, de data weergegeven in het formulier en de 
verificatie van de personen die hebben getekend zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van IDDS. 
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Boring: 01
Datum: 26-7-2021

0

50

100

150

200

1

2

tegel0

Schep, Tegel
-5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak baksteenhoudend,
sporen leisteen, sporen grind,
sporen aardewerk, neutraal
bruincreme, Schep

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

-160

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
veen, sporen schelpen, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor-200

Boring: 02
Datum: 26-7-2021

0

50

100

150

200

1

2

klinker0

Schep, Klinker
-7

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig metselpuinhoudend,
sporen glas, neutraal grijsbruin,
Schep

-57

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

-200
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Boring: 03
Datum: 26-7-2021

0

50

1

tegel0

Schep, Tegel
-5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
baksteenhoudend, sporen glas,
zwak grindhoudend, neutraal
bruingrijs, Schep

-55

Boring: 04
Datum: 26-7-2021

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

-50
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Boring: 05
Datum: 26-7-2021

0

50

1

tegel0

Schep, Tegel
-5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor-55

Boring: 06
Datum: 26-7-2021

0

50

1

tegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen glas, sporen
baksteen, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor-50
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Boring: 07
Datum: 26-7-2021

0

50

1

klinker0

Schep, Klinker
-7

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen, neutraal
grijsbruin, Schep

-57

Boring: 08
Datum: 26-7-2021

0

50

1

tegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen, neutraal
grijsbruin, Schep

-5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen, neutraal
grijsbruin, Schep

-55
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Boring: 09
Datum: 26-7-2021

0

50

1

tegel0

Schep, Tegel
-5

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen, zwak
grindhoudend, neutraal grijsbruin,
Schep

-55

Boring: 10
Datum: 26-7-2021

0

50

1

klinker0

Schep, Klinker
-7

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak baksteenhoudend,
zwak grindhoudend, sporen glas,
sporen beton, neutraal grijsbruin,
Schep, Enkele hele bakstenen.

-57
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Boring: 11
Datum: 26-7-2021

0

50

1

klinker0

Schep, Klinker
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, sporen aardewerk, Schep

-57

Boring: 12
Datum: 26-7-2021

0

50

1

klinker0

Schep, Tegel
-5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen, neutraal
grijsbruin, Schep-55
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Boring: 13
Datum: 26-7-2021

0

50

1

tegel0

Schep, Tegel
-7

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindhoudend,
sporen baksteen, neutraal
grijsbruin, Schep

-57

Boring: 14
Datum: 26-7-2021

0

50

1

tegel0

Schep, Tegel
-5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen, neutraal
grijsbruin, Schep-55



Pagina 1 / 1Projectcode: A1000-06 Projectnaam: Karel Doormanplein 2 te Hillegom

Boring: AS02A
Datum: 30-8-2021

0

50
1

tegel0

Edelmanboor, Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, lichtbruin, Schep

-15

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen baksteen, sporen
metselpuin, sporen grind, bruin,
Schep

-65



















 



 

BIJLAGE 3 
3.1 CERTIFICAAT ASBEST 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. mevrouw S. Wielemaker
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : A1000-Karel Doormanplein 2 Hillegom
Ons kenmerk : Project 1226348
Validatieref. : 1226348_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VPGT-AZLV-LMNG-GKHU
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 2 augustus 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6823927
Uw referentie : ASB-01 01 (5-55) 03 (5-55) 04 (0-50) 05 (5-55) 14 (5-55)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/07/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.S.
Datum geanalyseerd : 02-08-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14990 g
Droge massa aangeleverde monster : 13911 g
Percentage droogrest : 92,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13003,5 95,3 7,2 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 116,4 0,9 16,9 14,52 0 0,0
1-2 mm 154,1 1,1 44,2 28,68 0 0,0
2-4 mm 68,1 0,5 68,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 126,4 0,9 126,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 173,1 1,3 173,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13641,6 100,0 435,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,0 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1226348
Uw project omschrijving : A1000-Karel Doormanplein 2 Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VPGT-AZLV-LMNG-GKHU Ref.: 1226348_certificaat_v1



Monstercode : 6823928
Uw referentie : ASB-02 06 (0-50) 07 (7-57) 08 (5-55) 09 (5-55)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/07/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.M.B.
Datum geanalyseerd : 02-08-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14590 g
Droge massa aangeleverde monster : 13321 g
Percentage droogrest : 91,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12747,6 97,4 12,8 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 10,5 0,1 2,2 20,95 0 0,0
1-2 mm 20,7 0,2 8,1 39,13 0 0,0
2-4 mm 10,9 0,1 10,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 62,9 0,5 62,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 239,8 1,8 239,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13092,4 100,0 336,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1226348
Uw project omschrijving : A1000-Karel Doormanplein 2 Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VPGT-AZLV-LMNG-GKHU Ref.: 1226348_certificaat_v1



Monstercode : 6823929
Uw referentie : ASB-03 10 (7-57) 11 (7-57) 12 (5-55) 13 (7-57)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/07/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.M.B.
Datum geanalyseerd : 02-08-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14300 g
Droge massa aangeleverde monster : 13099 g
Percentage droogrest : 91,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11284,0 87,7 12,8 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 266,9 2,1 18,3 6,86 0 0,0
1-2 mm 440,7 3,4 130,3 29,57 0 0,0
2-4 mm 219,3 1,7 219,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 280,6 2,2 280,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 369,1 2,9 369,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12860,6 100,0 1030,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 1,5 <0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1226348
Uw project omschrijving : A1000-Karel Doormanplein 2 Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VPGT-AZLV-LMNG-GKHU Ref.: 1226348_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1226348
Uw project omschrijving : A1000-Karel Doormanplein 2 Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VPGT-AZLV-LMNG-GKHU Ref.: 1226348_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6823927 ASB-01 01 (5-55) 03 (5-55) 04 (0-50) 05 (5-55) 14
(5-55)

14 0.05-0.55 1688660MG
04 0-0.5 1688660MG
05 0.05-0.55 1688660MG
01 0.05-0.55 1688660MG
03 0.05-0.55 1688660MG

6823928 ASB-02 06 (0-50) 07 (7-57) 08 (5-55) 09 (5-55) 06 0-0.5 1688531MG
07 0.07-0.57 1688531MG
08 0.05-0.55 1688531MG
09 0.05-0.55 1688531MG

6823929 ASB-03 10 (7-57) 11 (7-57) 12 (5-55) 13 (7-57) 10 0.07-0.57 1688518MG
11 0.07-0.57 1688518MG
12 0.05-0.55 1688518MG
13 0.07-0.57 1688518MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1226348
Uw project omschrijving : A1000-Karel Doormanplein 2 Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VPGT-AZLV-LMNG-GKHU Ref.: 1226348_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1226348
Uw project omschrijving : A1000-Karel Doormanplein 2 Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VPGT-AZLV-LMNG-GKHU Ref.: 1226348_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. mevrouw S. Wielemaker
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : A1000-06-Karel Doormanplein 2 te Hillegom
Ons kenmerk : Project 1239680
Validatieref. : 1239680_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PCQW-PUTK-XMBV-ONEA
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 7 september 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6857149
Uw referentie : ASB-04 AS02A (15-65)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/08/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.R.P,
Datum geanalyseerd : 01-09-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13390 g
Droge massa aangeleverde monster : 12667 g
Percentage droogrest : 94,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11243,8 90,5 13,1 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 45,6 0,4 9,7 21,27 0 0,0
1-2 mm 79,3 0,6 27,3 34,43 1 2,0
2-4 mm 108,8 0,9 108,8 100,00 1 2,8
4-8 mm 483,3 3,9 483,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 460,2 3,7 460,2 100,00 1 44,9
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12421,0 100,0 1102,4 3 49,7

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,2 0,1 1,1 0,2 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 1,6 1,1 2,2 1,6 1,1 2,2 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 1,9 1,2 3,4 1,9 1,2 3,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 1,9 0,0 1,9

totaal afgerond 1,9 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1239680
Uw project omschrijving : A1000-06-Karel Doormanplein 2 te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PCQW-PUTK-XMBV-ONEA Ref.: 1239680_certificaat_v1



Monstercode : 6857149
Uw referentie : ASB-04 AS02A (15-65)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/08/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

1-2 mm vinylzeil niet hecht chrysotiel 30-60
2-4 mm vinylzeil niet hecht chrysotiel 30-60
8-20 mm vinylzeil niet hecht chrysotiel 30-60

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1239680
Uw project omschrijving : A1000-06-Karel Doormanplein 2 te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PCQW-PUTK-XMBV-ONEA Ref.: 1239680_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1239680
Uw project omschrijving : A1000-06-Karel Doormanplein 2 te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PCQW-PUTK-XMBV-ONEA Ref.: 1239680_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6857149 ASB-04 AS02A (15-65) AS02A 0.15-0.65 1688441MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1239680
Uw project omschrijving : A1000-06-Karel Doormanplein 2 te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PCQW-PUTK-XMBV-ONEA Ref.: 1239680_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1239680
Uw project omschrijving : A1000-06-Karel Doormanplein 2 te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PCQW-PUTK-XMBV-ONEA Ref.: 1239680_certificaat_v1
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Aan de rand van Hillegom staat het voormalige kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk met bijbehorende pastorie. Dit 

kerkgebouw ligt op de hoek van de Sixlaan en het Karel Doormanplein. De toekomstige ontwikkeling bestaat uit het slopen 

van het kerkgebouw, met behoud van de pastorie om hier 12 eengezinswoningen te realiseren. De pastorie wordt een regu-

liere woning.  

 

De ontwikkeling zou kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in de omgeving. Het 

dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied is Kennemerland Zuid en ligt op een afstand van circa 2,5 km. De ligging 

van de locatie ten opzichte van Natura 2000-gebieden is weergegeven in figuur 1. Met het programma AERIUS Calculator 

(versie januari 2022) is een berekening uitgevoerd om de gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te 

brengen en te toetsen of de eventuele toename past binnen de eisen die gelden op grond van de Wet natuurbescherming. 

In de berekening is de gebruiksfase (na oplevering van de woningen) beschouwd. In deze notitie wordt achtereenvolgens 

ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten, de resultaten en conclusie. 

 

 
Figuur 1 Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS) 
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ing. Tom Hartemink 
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Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming: 
• verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale Beschermingszones (SBZ's) op 

grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de Nederlandse wetgeving; 

• vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen; 

• legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van vergunningen meestal bij de provincies. 

 

Voor Natura 2000-gebieden gelden onder meer de volgende verplichtingen: 
• De overheid dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale 

beschermingszones niet verslechtert. Tevens mag er geen verstoring optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 

aangewezen. 

• Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk 

of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een pas-

sende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied. Bevoegde nationale instanties geven slechts toestemming 

voor het plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet wor-

den aangetast. 

• Als een plan of project om dwingende reden van groot openbaar belang toch moet worden gerealiseerd, terwijl signifi-

cant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, moeten alle nodige compenserende maatregelen worden ge-

nomen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het Europees ecologisch netwerk (Natura 2000) bewaard 

blijft. 

 

Bij de beoordeling van de gevolgen van plannen, projecten en handelingen voor de instandhoudingsdoelstellingen spelen 

onder andere de ecologische effecten van verzuring en vermesting door een eventuele toename van stikstofdepositie een 

rol. Uit jurisprudentie volgt dat in een overbelaste situatie al bij een kleine toename van stikstofdepositie sprake kan zijn 

van significante negatieve effecten. In dat geval is een passende beoordeling noodzakelijk. 

 

Wet Stikstofreductie en natuurverbetering 

Het doel van de wet stikstofreductie en natuurverbering is om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren. 

Het wetsvoorstel bevat een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. De vrijstelling 

geldt voor bouwactiviteiten in de bouw-, aanleg- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling 

maakt vergunningverlening voor de aanleg/bouw van onder andere woningen, utiliteitsbouw, energieprojecten en activi-

teiten in de grond-, weg- en waterbouw makkelijker. Deze vrijstelling geldt alleen voor de effecten als gevolg van stikstof-

depositie en niet voor eventuele andere effecten als gevolg van het project op Natura-2000 gebieden (bijvoorbeeld versto-

ring). De vrijstelling is verder uitgewerkt in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn). Deze wet is op 1 juli 

2021 in werking getreden. 
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Realisatiefase  

Door de inwerkingtreding van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering op 1 juli 2021 geldt er voor de aanlegfase een 

vrijstelling voor de bouwwerkzaamheden. Deze vrijstelling geldt voor de effecten als gevolg van stikstofdepositie. Onder de 

vrijstelling valt onder andere het bouwen en slopen van een bouwwerk en de vervoersbewegingen die samenhangen met de 

werkzaamheden. Dit zijn ook de bronnen waar emissies te verwachten te zijn in de realisatiefase van de beoogde ontwikke-

ling. Omdat voor deze werkzaamheden een vrijstelling geldt, is een berekening voor de realisatiefase niet nodig. 

 

Gebruiksfase 

Het plan maakt totaal 12 nieuwe woningen mogelijk. De (potentiële) gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 

worden in de gebruiksfase uitsluitend bepaald door de emissies die samenhangen met de verkeersgeneratie. Omdat de wo-

ningen geen gasaansluiting krijgen, is er geen sprake van directe emissies. Op grond hiervan is in de berekeningen geen 

rekening gehouden met de emissie ten gevolge van de verwarming van de woningen 

 

Voor het invoeren van de verkeersgeneratie is een worst-case benadering gebruikt waarbij alleen de verkeersgeneratie van 

de toekomstige situatie is meegenomen. De verkeersgeneratie van de huidige vergunde situatie is buiten beschouwing gela-

ten. Voor het invoeren van de verkeersgeneratie zijn de volgende gegevens gebruikt: 

 

Tabel 1 Verkeersgeneratie gebruiksfase 

Functie Aantal Kencijfer CROW 381 

(rest bebouwde kom) 

Verkeersgeneratie 

(weekdag) 

Koop, huis, tussen/hoek 12 7,1 per woning 86 mvt/etmaal 

 

Uitgangspunt is dat verkeerseffecten worden meegenomen tot deze opgaan in het heersende verkeersbeeld Dit is het geval 

op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich heeft verdund tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer. 

Voor de berekening is uitgegaan dat het verkeer zich via de Sixlaan naar het zuiden afwikkelt richting de rotonde van de N208 

(Van den Endelaan). Deze weg heeft een verkeersintensiteit van 12391 mvt/etmaal aan lichtverkeer (nsl-monitoringstool). 

De verkeersgeneratie van de beoogde ontwikkeling gaat hier op in het heersende verkeersbeeld. 
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Figuur 2 Gemodelleerde bronnen gebruiksfase (bron: AERIUS) 

 

Voor de realisatiefase geldt een vrijstelling vanuit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Een berekening voor deze 

fase is niet nodig. Deze vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase. Uit een berekening met AERIUS Calculator (2022) voor 

de gebruiksfase blijkt dat er geen toename is van stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/jr. Op basis van de berekening 

zijn significante negatieve effecten op Natura 2000-gebied in de gebruiksfase is uitgesloten. De beoogde herontwikkeling is 

derhalve uitvoerbaar in het kader van de Wet natuurbescherming 
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Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen

bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige

documentatieisteraadplegenvia:

www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Rhoadviseurs

Inrichtingslocatie Sixlaan,

-Hillegom

Activiteit
Omschrijving DeHoeksteen

Toelichting GebruiksfaseDeHoeksteenHillegom

Berekening
AERIUSkenmerk Rhgi1CM6bmgY

Datumberekening 25januari2022,10:07

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6Rhgi1CM6bmgY (25 januari 2022)



Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j

Projectberekening

3/6Rhgi1CM6bmgY (25 januari 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening

4/6Rhgi1CM6bmgY (25 januari 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projectberekening

5/6Rhgi1CM6bmgY (25 januari 2022)



Situatie1,Rekenjaar2022

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021_20220120_17�380b1e

Databaseversie 2021_17�380b1e

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6Rhgi1CM6bmgY (25 januari 2022)

https://www.aerius.nl/


Rho adviseurs voor leefruimte 20210836 

Bijlage 6    Ecologische quickscan 





 
RHHI20210725 Ecologische quickscan Kerkgebouw aan het Karel Doormanplein en Sixlaan te Hillegom 1 

  

 

 
 
 

ECOLOGISCHE QUICKSCAN 
 

KERKGEBOUW AAN HET KAREL 
DOORMANPLEIN EN SIXLAAN 

 

TE HILLEGOM 

M
 I

 L
 I

 E
 U

 B
 E

 H
 E

 E
 R

 

 



 
RHHI20210725 Ecologische quickscan Kerkgebouw aan het Karel Doormanplein en Sixlaan te Hillegom 2 

 

 
ECOLOGISCHE QUICKSCAN 

 
KERKGEBOUW AAN HET KAREL 

DOORMANPLEIN EN SIXLAAN 
 

TE HILLEGOM 
 

 

 
 
 

Colofon    

    
Opdrachtgever: Rho Adviseurs B.V.   
 Weena 505   
 3013 AL Rotterdam   
    
Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V.   
 Nobelsingel 2   
 2652 XA Berkel en Rodenrijs   
 010 -249 24 60   
 info@vdhelm.nl     www.vdhelm.nl   
    

Projectfoto's: 
Dhr. N. Korevaar  
Dhr. ing. B.M. van Berkel 
 

  

    

Wijze van citeren: 
VanderHelm Milieubeheer B.V. (2021). RHHI20210725 Kerkgebouw aan het Karel 
Doormanplein en Sixlaan te Hillegom, d.d. 29 september 2021. 

    
© VanderHelm Milieubeheer B.V.  Projectcode:  RHHI20210725 
    

Verantwoording 
Status / versie Definitief, versie 2 
Datum 29 september 2021 

Auteur 
 
Dhr. ing. B.M. van Berkel 
 

 

Kwaliteitscontrole 
 
Mevr. ing. T. Deugd 
 

 

Vrijgave Mevr. M. Kortlever-Boer MSc  

 



 
RHHI20210725 Ecologische quickscan Kerkgebouw aan het Karel Doormanplein en Sixlaan te Hillegom 3 

I N H O U D S O P G A V E 
 

1 INLEIDING ........................................................................................................................................................... 4 

1.1 AANLEIDING ............................................................................................................................................................ 4 
1.2 DOELSTELLING ......................................................................................................................................................... 4 

2 PROJECTGEBIED EN OMGEVING ......................................................................................................................... 5 

2.1 HUIDIGE SITUATIE ..................................................................................................................................................... 5 
2.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE EN WERKZAAMHEDEN ............................................................................................................... 7 

3 TOETSING WERKZAAMHEDEN AAN WET NATUURBESCHERMING ...................................................................... 8 

3.1 BESCHERMDE SOORTEN ............................................................................................................................................. 8 
3.2 BESCHERMDE GEBIEDEN .......................................................................................................................................... 14 
3.3 BESCHERMDE HOUTOPSTANDEN ................................................................................................................................ 15 

4 CONCLUSIES EN VERVOLGSTAPPEN ................................................................................................................... 16 

4.1 VERVOLGSTAP 1 : UITVOEREN VAN VERVOLGONDERZOEK ............................................................................................... 16 
4.2 VERVOLGSTAP 2: AANVRAGEN ONTHEFFING WET NATUURBESCHERMING EN MITIGERENDE MAATREGELEN .............................. 17 
4.3 VERVOLGSTAP 3: VOORKOMEN OVERTREDING OP DE WET NATUURBESCHERMING TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN ..................... 17 
4.4 BIODIVERSITEIT ...................................................................................................................................................... 17 

REFERENTIELIJST .................................................................................................................................................. 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGEN 
1. KWALITEITSBORGING EN VERANTWOORDING 
2. REGIONALE SITUATIEKAART 
3. NIEUWE SITUATIE 
  

 



 
RHHI20210725 Ecologische quickscan Kerkgebouw aan het Karel Doormanplein en Sixlaan te Hillegom 4 

1 INLEIDING 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van Rho Adviseurs B.V. opdracht gekregen 
om een ecologische quickscan uit te voeren ter plaatse van het Karel Doormanplein en de Sixlaan te 
Hillegom. 
 
1.1 AANLEIDING 
 
De voorgenomen werkzaamheden in het projectgebied vormen de aanleiding tot het uitvoeren van deze 
ecologische quickscan. De werkzaamheden bestaan uit: De sloop van de bestaande kerk en het realiseren 
van 12 eengezinswoningen. Ten behoeve van de sloop dient 1 gewone esdoorn te worden gekapt en 
verschillende struwelen te worden verwijderd in de tuin van het kerkgebouw. De pastorie woning blijft in de 
huidige staat behouden. Tijdens de planvorming dient inzichtelijk te worden gemaakt of door de 
werkzaamheden een negatief effect kan ontstaan op beschermde flora en fauna, beschermde natuurgebieden 
en houtopstanden. Indien hier sprake van is dient te worden bepaald of deze negatieve effecten kunnen 
worden voorkomen en of er sprake is van een ontheffings- of meldingsplicht in het kader van de Wet 
natuurbescherming.  
 
1.2 DOELSTELLING 
 
Het doel van een ecologische quickscan is te bepalen of rekening dient te worden gehouden met de Wet 
natuurbescherming. Dit doel wordt opgesplitst in de volgende subdoelen.  
 Het verkrijgen van inzicht in de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde flora- en fauna in of nabij 

het projectgebied en het verkrijgen van inzicht in de (mogelijke) effecten van de werkzaamheden op 
de eventueel aanwezige beschermde soorten. 

 Het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid van beschermde natuurgebieden in of nabij het 
projectgebied en het al dan niet uitsluiten van effecten van de werkzaamheden op  eventueel 
aanwezige beschermde natuurgebieden. 

 Het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid van beschermde houtopstanden. 
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2 PROJECTGEBIED EN OMGEVING 
 
2.1 HUIDIGE SITUATIE 
 
De begrenzing van het projectgebied wordt weergegeven in Afbeelding 1. Voor de regionale ligging van 
het projectgebied wordt verwezen naar bijlage 2.  
 
Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Projectgebied: Karel Doormanplein en Sixlaan 
Straat: Karel Doormanplein 

Sixlaan 
Plaats: Hillegom 
Gemeente: Hillegom 
Provincie: Zuid-Holland 

 

 
Afbeelding 1: Begrenzing projectgebied met een rode lijn (Bron: Google Maps). 
 
Het projectgebied (gegevens projectgebied staan weergegeven in Tabel 1) bestaat uit een kerkgebouw 
met een achterliggende tuin en een pastorie naast het kerkgebouw (Afbeelding 2). Aan de pastorie woning 
worden echter geen werkzaamheden uitgevoerd. De kerk bestaat uit een stenen gebouw met gedeeltelijk 
een puntdak met dakleien en gedeeltelijk een plat dak met dakleer. 
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Afbeelding 2: Kerkgebouw (links) en tuin van het gebouw (rechts) 
 
De gevels aan de zuidzijde van het gebouw bevatten open stootvoegen op c.a. 3 meter hoogte, die toegang 
geven tot de spouw van het gebouw. De open stootvoegen bevinden zich bovenaan het gebouw direct 
onder de daklijst. Ook zijn aan de zuidzijde verschillende boeiboorden aanwezig waarbij ruimte aanwezig 
is tussen het boeiboord en de gevel. De kerk bevat aan de westzijde een kerktoren met bovenin een 
kerkklok, die hangt in een open ruimte van de kerktoren. Bovenaan de toren is een daklijst aanwezig waarbij 
ter plaatse van de hoeken een ruimte aanwezig is tussen de daklijst en de gevel, die mogelijk toegang 
geven tot een grotere ruimte  (Afbeelding 3).  
 

Afbeelding 3: Open stootvoegen aan de zuidzijde van het kerkgebouw (links), ruimte tussen boeiboorden en de gevel aan de zuidzijde 
van het kerkgebouw (midden) en ruimte op de hoeken bovenaan de kerktoren tussen de daklijst en de gevel van de toren (rechts). 

 
Het dak van het kerkgebouw is grotendeels plat. Daarnaast bevat het dak twee hoger uitstekende 
puntdaken, die bedekt zijn met dakleien. Tussen de dakrand en dakleien en tussen de dakleien zelf is geen 
ruimte aanwezig. In de nokken van de puntdaken is een kleine ruimte aanwezig tussen de nok en de gevel, 
die mogelijk toegang geeft tot het dak van het gebouw (Afbeelding 4). Aan de noord- oost- en westzijde 
van het gebouw zijn geen open stootvoegen aanwezig. 
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Afbeelding 4: Dakleien op de puntdaken van het gebouw (links) en kleine ruimte tussen de nok en de gevel van de puntdaken van 
het gebouw (rechts).  

 
In de tuin aan de zuidzijde van het gebouw zijn verscheidene struwelen en ruigte kruiden aanwezig. In de 
tuin komen struwelen voor als laurierkers, esdoorn, vlier, vlinderstruik, braam, vijgenboom, klimop, wingerd 
en hulst. In het projectgebied zijn 3 gewone esdoorns aanwezig. Aan de zuidzijde van de tuin staat een 
grote gewone esdoorn en aan de Sixlaan staan twee gewone esdoorns, die alle geen holten bevatten. De 
ruigte kruiden in de tuin bestaan onder andere uit grote brandnetel, koninginnekruid, Canadese fijnstraal, 
stokroos en kleefkruid. In het midden van de tuin staat de vegetatie heel dicht op de gevel van het 
kerkgebouw (Afbeelding 5).  
 

Afbeelding 5: ruigte in tuin aan zuidzijde van het gebouw (links), struwelen en esdoorn aan zuidzijde van het gebouw in de tuin 
(midden) en vegetatie dicht tegen gevel het midden van het kerkgebouw aan (rechts). 

 
De omgeving van het projectgebied bestaat uit woonwijken van Hillegom en landbouw gebied. Ten oosten 
zijn het Burgemeester van Nispenpark, het Hertenpark, Park 21 en de Ringvaart aanwezig. Ten zuiden is 
het Beltpark, Heempark en Elsbroek aanwezig.  
 
2.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE EN WERKZAAMHEDEN 
 
Een tekening van de werkzaamheden is opgenomen in bijlage 3. In de toekomst wordt het kerkgebouw 
gesloopt en worden 12 eengezinswoningen gerealiseerd. Ten behoeve van de herontwikkeling worden de 
struwelen en het overige groen in de tuin verwijderd. Tevens wordt de gewone esdoorn, die in de tuin staat 
en de meest noordelijke esdoorn langs de Sixlaan bij het projectgebied gekapt. De tweede, zuidelijk 
gelegen esdoorn aan de Sixlaan blijft behouden. De pastorie blijft in de huidige staat behouden en wordt 
gebruikt als woning. Hier worden geen renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. 
 
De planning van de werkzaamheden is tijdens de uitvoering van de ecologische quickscan niet bekend.   
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3 TOETSING WERKZAAMHEDEN AAN WET NATUURBESCHERMING 
 
In Nederland wordt de bescherming van natuur geregeld met behulp van de Wet natuurbescherming. De 
Wet natuurbescherming omvat de bescherming van soorten (van nature in het wild voorkomende, 
inheemse, planten en dieren), de bescherming van gebieden (zoals bijvoorbeeld Natura 2000-gebied en 
belangrijke weidevogelgebieden) en de bescherming van houtopstanden. De volledige wettekst is te vinden 
op https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2020-01-01. 
In onderhavig hoofdstuk worden de werkzaamheden getoetst aan de Wet natuurbescherming, per type 
bescherming.  
 
3.1 BESCHERMDE SOORTEN 
 
De bescherming van soorten is onderverdeeld in drie categorieën: vogels, Europees beschermde soorten 
(Habitatrichtlijn bijlage IV, onderdeel a, het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I) 
en nationaal beschermde soorten. Provincie Zuid-Holland heeft een aantal nationaal beschermde 
grondgebonden zoogdieren en amfibieën vrijgesteld van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10, voor 
projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Om te bepalen welke beschermde soorten mogelijk aanwezig zijn in het projectgebied is in eerste instantie 
een bureaustudie uitgevoerd. Hierbij zijn verscheidene verspreidingsatlassen, verspreidingskaarten, de 
NDFF en jaarverslagen geraadpleegd. De informatie uit deze atlassen is niet altijd actueel en veelal op 
uurhok weergegeven (5 x 5 km). Hierdoor kunnen deze gegevens voor onderhavig projectgebied enkel als 
richtlijn worden toegepast en tijdens het veldbezoek worden getoetst. In de NDFF is binnen een straal van 
5 kilometer gekeken naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Deze afstand is in een dergelijk 
stedelijk gebied overbrugbaar voor een groot aantal beschermde soorten. Voor enkele soorten die grotere 
afstanden overbruggen en/of slecht zijn te inventariseren is een ruimere afstand geraadpleegd. Bij het 
selecteren van soorten die mogelijk voorkomen in het projectgebied is tevens rekening gehouden met het 
aanwezige biotoop (gebouw, struwelen en ruigte) op basis van Google Maps.   
 
Op 24 juni 2021 zijn door deskundig (zie bijlage 1 voor definitie) ecologen: Dhr. N. Korevaar en Dhr. ing. 
B.M. van Berkel een veldbezoek overdag uitgevoerd, waarbij de projectlocatie nauwkeurig, en de omgeving 
van het projectgebied globaal, is onderzocht. Hierbij wordt het aanwezige biotoop specifiek in kaart 
gebracht. 
 
In Tabel 2 zijn beschermde soorten weergegeven die op basis van het bureauonderzoek in het 
projectgebied kunnen worden verwacht. Op basis van het veldonderzoek zijn vervolgens de twee grijs 
inkleurde, rechter kolommen ingevuld.  
 
Tabel 2: Verwachte beschermde flora – en faunasoorten in het projectgebied op basis van het bureau- en veldonderzoek. 

Soort-
groep Nederlandse naam 

Wetenschappelijke 
naam Beschermde status Bron* 

Aangetroffen (A), 
verwacht (V), 
uitgesloten (U). 

Verwachte 
gebieds-
functie# 

V
o

g
e

ls
 

Inheemse vogels Aves Vogelrichtlijn 1, 2, 3, 4 V V, F 

Gierzwaluw Apus apus Vogelrichtlijn, cat. 2 1, 2, 3, 4 U N.v.t. 

Huismus Passer domesticus Vogelrichtlijn, cat. 2 1, 2, 3, 4 U N.v.t. 

Boomkruiper Certhia brachydactyla Vogelrichtlijn, cat. 5 1, 2, 3, 4 V V, F 

Koolmees Parus major Vogelrichtlijn, cat. 5 1, 2, 3, 4 V V, F 

Pimpelmees Cyanistes caeruleus Vogelrichtlijn, cat. 5 1, 2, 3, 4 V V, F 

Spreeuw Sturnus vulgaris Vogelrichtlijn, cat. 5 1, 2, 3, 4 V V, F 

V
le

e
rm

u
iz

e
n

 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Europees beschermd 1, 2, 3, 4 V V, F, VL 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Europees beschermd 1, 2, 3, 4 V V, F, VL 

Laatvlieger Eptesicus serotinus Europees beschermd 1, 2, 3, 4 V V, F, VL 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula Europees beschermd 1, 2, 3, 4 U N.v.t. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2020-01-01
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Soort-
groep Nederlandse naam 

Wetenschappelijke 
naam Beschermde status Bron* 

Aangetroffen (A), 
verwacht (V), 
uitgesloten (U). 

Verwachte 
gebieds-
functie# 

Watervleermuis Myotis daubentoni Europees beschermd 1, 2, 3, 4 U N.v.t. 

Meervleermuis Myotis dasycneme Europees beschermd 1, 2, 3, 4 U N.v.t. 

G
ro

n
d

g
e

b
o

n
d

e
n

  

z
o

o
g

d
ie

re
n

 

Bosmuis Apodemus sylvaticus Vrijgesteld 1, 2, 3, 4 V  

Egel Erinaceus europaeus Vrijgesteld 1, 2, 3, 4 V  

Huisspitsmuis Crocidura russula Vrijgesteld 1, 2, 3, 4 V  

Rosse woelmuis Myodes glareolus 
Vrijgesteld 1, 2, 3, 4 V  

Veldmuis Microtus arvalis 
Vrijgesteld 1, 2, 3, 4 V  

Woelrat Arvicola amphibius Vrijgesteld 1, 2, 3, 4 V  

A
m

fi
b

ie
ë
n

 

Bruine kikker Rana temporaria Vrijgesteld 1, 2, 3, 4 V  

Gewone pad Bufo bufo Vrijgesteld 1, 2, 3, 4 V  

Rugstreeppad Bufo calamita Europees beschermd 1, 2, 3, 4 U N.v.t. 

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris Vrijgesteld 1, 2, 3, 4 V  

Legenda: 

▪ Vogelrichtlijn: is van toepassing op alle inheemse vogels.  
▪ Europees beschermd: deze soorten zijn opgenomen in de Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag van Bern bijlage II 

en het Verdrag van Bonn bijlage I.  
▪ Vrijgesteld: deze soorten zijn opgenomen in bijlage A van de Wet natuurbescherming en vrijgesteld door provincie Zuid-Holland. 
▪ Vogels, categorie 2: nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast 

zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus); 

▪ Vogels, categorie 5: nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed 
of de directe omgeving daarvan, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich, als de broedplaats verloren is gegaan, 
elders te vestigen; 

*     Bron: 1 = verspreidingsatlas; 2 = www.telmee.nl; 3 = inschatting op basis van biotoop (m.b.v. Google Maps); 4 = NDFF 
# =  Gebiedsfunctie: V: voortplantingsplaats, rustplaats of nest; F: foerageergebied; VL: vliegroute. De gebiedsfunctie is alleen 
weergegeven voor streng beschermde soorten 
 
Als aanvulling op de tabel is per soortgroep uitgewerkt welke (zwaar)beschermde soorten op basis van de 
bureaustudie binnen het projectgebied worden verwacht, dan wel kunnen worden uitgesloten. Voor alle 
verwachte soorten zijn de gebiedsfuncties en de beschermde elementen volgens de Wet 
natuurbescherming beschreven.  
 
3.1.1 VOGELS 
 
Jaarrond beschermde nesten - categorie 2 
De nesten uit categorie 2 zijn jaarrond beschermd, middels artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Box 
1), dus ook als het nest niet in gebruik is om te broeden.  
 
Box 1: Artikel 3.1:  Verbodsbepalingen Vogelrichtlijn. 

 
 
 
 
 
 

Artikel 3.1 Vogelrichtlijn 
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van 

de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
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Gierzwaluwen (Vogelrichtlijn en categorie 2) 
Het kerkgebouw biedt geen mogelijkheden voor de gierzwaluw om te broeden, omdat de aanwezige gaten 
en kieren niet groot genoeg zijn voor de soort. Enkel de aanwezige open stootvoegen bieden in potentie 
nestgelegenheid. Deze zijn voor de gierzwaluw echter niet geschikt door gebrek aan vrije uitvliegruimte. 
De open stootvoegen bevinden zich te laag boven de grond (ca. 3 meter) en in de nabijheid van de open 
stootvoegen is veel hoge vegetatie aanwezig. Derhalve kunnen nest- en rustplaatsen van de gierzwaluw 
in het projectgebied worden uitgesloten. 
 
Huismussen (Vogelrichtlijn en categorie 2) 
Tijdens het veldbezoek zijn geen huismussen in het projectgebied en de omgeving waargenomen. Er zijn 
geen structuren zoals dakpannen aanwezig waaronder huismussen kunnen broeden. De groene tuin kan 
dienen als foerageergebied voor huismussen. Echter bieden de tuinen van de omliggende woonwijk 
voldoende alternatief groen voor de daar eventueel broedende huismussen. Derhalve wordt de 
aanwezigheid van nesten, rustplaatsen en essentieel groen van huismussen in het projectgebied 
uitgesloten.  
 
Jaarrond beschermde nesten categorie 5 – voldoende alternatief 
Voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten uit categorie 5 (bijvoorbeeld koolmees, pimpelmees, 
boomkruiper en spreeuw) biedt het projectgebied geschikt biotoop, omdat geschikte kieren en openingen 
aanwezig zijn in de vorm van open stootvoegen en ruimte onder de boeiboorden aan de zuidzijde van het 
kerkgebouw.  
 
Vogelnesten uit categorie 5 zijn jaarrond beschermd, middels artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming 
(Box 1), dus ook als het nest niet in gebruik is om te broeden. Voor jaarrond beschermde nesten uit 
categorie 5 geldt echter dat als in de omgeving voldoende alternatief aanwezig is, de nesten een gelijke 
beschermingsstatus hebben als niet-jaarrond beschermde nesten. In dit geval is voor alle aanwezige en te 
verwachten soorten voldoende alternatief in de omgeving en geldt de bescherming alleen wanneer een 
broedgeval aanwezig is. Alternatieven zijn aanwezig in de omliggende woonwijken en het ten oosten 
gelegen Burgemeester van Nispenpark, het Hertenpark en Park 21. Ook zijn ten zuiden het Beltpark, 
Heempark en Elsbroek aanwezig.  In deze parken zijn veel grote bomen aanwezig, die nestgelegenheid 
bieden aan de koolmees, pimpelmees, boomkruiper en spreeuw.  
 
Niet jaarrond beschermde nesten (algemene broedvogels) 
In de struwelen en drie bomen binnen het projectgebied worden niet-jaarrond beschermde nesten van 
vogels als houtduif, heggenmus, merel, vink en winterkoning verwacht. De nesten en functionele 
leefomgeving van deze soorten zijn beschermd middels artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Box 1).  
 
Door de werkzaamheden uit te voeren tijdens het broedseizoen kunnen nesten in het gebouw, de struwelen 
en boom worden vernield en kunnen eieren en individuen worden beschadigd of gedood. Dit betreft een 
overtreding van artikel 3.1. Tijdens het voorjaar en de zomer is de kans op aanwezigheid van vogelnesten 
het grootst. Als in deze gevoelige periode wordt gewerkt dient rekening te worden gehouden met 
broedvogels en moeten eventueel maatregelen worden genomen om het doden van vogels en de vernieling 
en beschadiging van nesten en eieren te voorkomen. Door het uitvoeren van werkzaamheden tijdens het 
broedseizoen kunnen vogels worden gedood. Met name kuikens zijn erg kwetsbaar, ook wanneer zij net 
het nest hebben verlaten. Geadviseerd wordt om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren 
zodat overtreding van de Wet natuurbescherming wordt voorkomen.  
 
3.1.2 VLEERMUIZEN 
Op basis van het bureauonderzoek worden de volgende vleermuizen verwacht binnen het 
projectgebied/invloedssfeer van de werkzaamheden: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 
laatvlieger, rosse vleermuis, meervleermuis en watervleermuis (alle Habitatrichtlijn). 
 
Alle in Nederland voorkomende vleermuizen, hun migratieroutes, voortplantingsplaatsen en rustplaatsen, 
zijn beschermd middels artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming (Box 2). De bebouwing en de tuin in het 
projectgebied kunnen op diverse manieren een functie hebben voor vleermuizen.  
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Box 2: Artikel 3.5: Habitatrichtlijn. 

 
 
Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen in bebouwing 
Het kerkgebouw kan op verschillende manieren dienen als voortplantings- en rustplaats voor vleermuizen. 
In tabel 3 is aangegeven welke soorten en welke type verblijfplaatsen worden verwacht binnen het 
projectgebied. Er zijn tijdens het locatiebezoek op meerdere plekken geschikte invliegopeningen 
waargenomen: 

 Via open stootvoegen aan de zuidzijde van het kerkgebouw kunnen vleermuizen de spouw 
bereiken.  

 Vleermuizen kunnen de ruimte tussen het boeiboord en de gevel bereiken aan de zuidzijde van 
het kerkgebouw. Mogelijk kan op deze wijze ook de spouw bereikt worden. 

 Via de ruimte tussen de daklijst en de gevel op de hoeken van de kerktoren kunnen vleermuizen 
het dak en mogelijk de spouw van de kerktoren bereiken. 

 Via de ruimte tussen de nokken en gevel van de puntdaken kunnen vleermuizen het dak en 
mogelijk de spouw bereiken. 

 
Van ruige dwergvleermuizen zijn slechts twee kraamverblijfplaatsen bekend in Nederland, hoewel er 
ruimschoots en in de juiste periode onderzoek gedaan is naar kraamverblijfplaatsen. Derhalve kunnen deze 
locaties beschouwd worden als uitzonderlijk en kan een kraamverblijfplaats binnen het projectgebied 
redelijkerwijs worden uitgesloten. 
 
Ter plaatse van de kerktoren is uitstraling van licht aanwezig van lantaarnpalen en verkeer van het Karel 
Doormanplein en de Sixlaan. Het  gebouw is, op de kerktoren na, relatief laag (c.a. 2,5-3 meter) en het 
gebouw is niet gelegen aan een geleidende watergang. Daarom kunnen verblijfplaatsen van 
meervleermuizen redelijkerwijs worden uitgesloten. Andere vleermuissoorten zijn wat minder kritisch als 
het gaat om verlichting, waardoor soorten als gewone en ruige dwergvleermuis niet kunnen worden 
uitgesloten. 
 
De aanwezigheid van een massa-winterverblijfplaats van gewone dwergvleermuizen wordt redelijkerwijs 
uitgesloten omdat het hier een laag gebouw betreft en de condities in de spouw en onder het dak niet 
geschikt zijn als massa winterverblijfplaats. De bufferwerking van het gebouw is niet groot waardoor bij 
strenge vorst verblijfplaatsen niet vorstvrij zijn en de relatieve luchtvochtigheid waarschijnlijk niet stabiel en 
hoog is. Het gebouw staat al 3 jaar leeg en wordt derhalve niet meer verwarmt in de winterperiode. Onze 
ervaring is dat het bevoegd gezag momenteel zeer strikt is in het onderzoeken van 
massawinterverblijfplaatsen en derhalve alsnog aanvullend onderzoek hiernaar kan eisen. Derhalve wordt 
geadviseerd wel een onderzoek uit te voeren naar massawinterverblijfplaatsen van gewone 
dwergvleermuizen. 
 
De aanwezigheid van enkele individuen die overwinteren tijdens een milde winter kan niet worden 
uitgesloten.  
  
De sloop van een gebouw met daarin vleermuizen kan leiden tot het doden van vleermuizen en vernielen 
van voortplantings- en rustplaatsen, wat een overtreding van artikel 3.5 (Box 2) betreft.  
Om te bepalen of sprake is van een overtreding van artikel 3.5 dient in eerste aanleg te worden bepaald of 
voortplantings- en rustplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn in het te slopen kerkgebouw. Indien 
voortplantings- en/of rustplaatsen aanwezig zijn dient een ontheffing op de Wet natuurbescherming te 
worden aangevraagd.  
 
 

Artikel 3.5 Habitatrichtlijn 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage 

II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden 
of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 

vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag 

van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

 



 
RHHI20210725 Ecologische quickscan Kerkgebouw aan het Karel Doormanplein en Sixlaan te Hillegom 12 

Voortplantings- of rustplaatsen in bomen 
Tijdens het veldbezoek zijn geen holten of los schors waargenomen in de bomen, die kunnen dienen als 
voortplantings- en/of rustplaats voor vleermuizen. Derhalve kunnen verblijfplaatsen van gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis,  watervleermuis en rosse vleermuis in bomen worden uitgesloten. 
 
Vliegroute en foerageergebied 
De tuin van het projectgebied functioneert mogelijk als foerageergebied en vliegroute voor verschillende 
soorten vleermuizen. De hogere struwelen en gewone esdoorn in de tuin kunnen als lijnvormig element 
dienen. In de omgeving zijn echter voldoende gelijkwaardige alternatieve vliegroutes en foerageergebieden 
aanwezig. Het Burgemeester van Nispenpark, het Hertenpark, Park 21, het Beltpark, Heempark en 
Elsbroek vormen goede alternatieve foerageergebieden. De Ringvaart en de bomen langs de Sixlaan, 
Karel Doormanplein en de tuinen van de Weeresteinstraat vormen een goede alternatieve vliegroute.  
Derhalve vormt de tuin in het projectgebied geen essentieel onderdeel van de functionele leefomgeving 
van verblijfplaatsen van vleermuizen.  
 
Wel geldt voor de mogelijk aanwezige vleermuizen de zorgplicht zoals opgenomen in artikel 1.11 van de 
Wet natuurbescherming (Box 3). Dit houdt in dat foeragerende en langsvliegende vleermuizen niet onnodig 
mogen worden verstoord door verlichting. 
 
Box 3: Artikel 1.11, Zorgplicht. 

 
 
Te verwachten beschermd element per vleermuissoort 
In Tabel 3 wordt per vleermuissoort weergegeven welk beschermd element verwacht wordt.  
 
Tabel 3: Verwachte beschermde elementen per vleermuissoort 

 Type verblijfplaats 

Vliegroute 
(niet essentieel) 

Foerageer-
gebied 
(niet essentieel) Soort Zomer- Kraam Paar 

Massa-
winter 

Gewone dwergvleermuis Ja Ja Ja Nee# Ja Ja 

Laatvlieger Ja* Ja* Ja* Nee Ja Ja 

Meervleermuis Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Rosse vleermuis Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Ruige dwergvleermuis Ja Nee Ja Nee Ja Ja 

Watervleermuis Nee Nee Nee  Nee Nee Nee 
*Laatvlieger wordt alleen verwacht ter plaatse van de open stootvoegen aan de zuidzijde van het gebouw. 
# Onze ervaring is dat het bevoegd gezag momenteel zeer strikt is in het onderzoeken van massawinterverblijfplaatsen en derhalve 
alsnog aanvullend onderzoek hiernaar kan eisen. Derhalve wordt geadviseerd wel een onderzoek uit te voeren naar 
massawinterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen. 
 
3.1.3 GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN 
In het projectgebied worden enkel vrijgestelde zoogdieren zoals bosmuis, egel, huisspitsmuis, rosse 
woelmuis, veldmuis en woelrat verwacht. Deze soorten worden beschermd middels de zorgplicht, artikel 
1.11 van de Wet natuurbescherming (Box 3). Dit houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor 
in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 
 
 
 
 
 

Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming 
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura-2000 gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in 

het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door 

zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura-2000 gebied, een bijzonder 
nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die 

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

Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze wet of de 
Visserijwet 1963 bepaalde. 
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3.1.4 AMFIBIEËN 
Op basis van het bureauonderzoek worden de volgende beschermde amfibieën verwacht in de omgeving 
van het projectgebied: rugstreeppad (habitatrichtlijn). 
 
Het biotoop in het projectgebied is niet geschikt voor de rugstreeppad door het ontbreken van 
voortplantingswater en losse braakliggende grond, waardoor de aanwezigheid van deze soort kan worden 
uitgesloten. De rugstreeppad komt echter wel voor in de regio, op 1,5 kilometer ten noordwesten van het 
projectgebied en op 1,5 kilometer ten noordoosten van het projectgebied. Het projectgebied is gelegen in 
een woonwijk, waarbij op korte afstand van het projectgebied geen voortplantingswateren aanwezig zijn. 
De N208, Weerlanervaart, de Weerlaan en het spoor vormen een barrière naar het projectgebied toe, 
waardoor de rugstreeppad wordt belemmerd om het  projectgebied te kunnen koloniseren. Derhalve kan 
de rugstreeppad in het projectgebied worden uitgesloten. 
 
In het projectgebied worden verder enkel vrijgestelde soorten zoals bruine kikker, gewone pad en kleine 
watersalamander verwacht. Deze soorten worden beschermd middels de zorgplicht, artikel 1.11 van de 
Wet natuurbescherming (Box 3). Dit houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor in het wild 
levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 
 
3.1.5 OVERIGE SOORTEN 
Tijdens het locatiebezoek zijn geen beschermde (met uitzondering van de zorgplicht, zie Box 3) 
weekdieren, vaatplanten, libellen, reptielen, vissen, dagvlinders, nachtvlinders, kevers, spinachtigen en 
kreeftachtigen waargenomen. Beschermde soorten binnen deze soortgroepen worden op basis van 
verspreiding en biotoop niet verwacht in het projectgebied.  
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3.2 BESCHERMDE GEBIEDEN 
 
Aan de hand van gegevens van provincie Zuid-Holland en van het Ministerie van Economische Zaken is 
bepaald of beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland en belangrijk 
weidevogelgebied) aanwezig zijn in of nabij het projectgebied. Indien door de ingreep mogelijk in de 
gebruiksfase een toename van stikstofuitstoot plaats vindt, zal worden bepaald of het nabijgelegen 
natuurgebied gevoelig is voor een toename van stikstof (effectenindicator, Alterra, 2006 - 2014). Voorts 
kan worden bepaald of het nodig is om een voortoets en/of stikstofdepositieberekening uit te voeren om te 
bepalen of sprake is van een mogelijk significant negatief effect op het beschermde natuurgebied.  
 
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State vastgesteld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet 
gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een 
stikstoftoename ter plaatse van stikstofgevoelige habitattype en soorten in Natura 2000-gebieden. De 
maximaal toegestane neerslag van stikstof in gevoelig Natura 2000-gebied is op het moment van schrijven 
0,00 mol N/ha/j.  
 
Op 1 juli 2021 is een wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en 
natuurverbetering in-werking-getreden. In dit wetsvoorstel is een partiële vrijstelling opgenomen voor de 
bouwsector.  
 
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van een natuurgebied dat beschermd wordt door de Wet 
natuurbescherming. Het dichtstbijzijnde beschermde Natura 2000-gebied is Kennemerland-Zuid. Dit 
natuurgebied ligt op circa op circa 3,4 kilometer ten noorden van het projectgebied. Dit gebied is gevoelig 
voor stikstofdepositie.  
 
Gezien de voorgenomen herontwikkeling, de afstand tot het beschermde natuurgebied en de gevoeligheid 
voor stikstofdepositie, kan een negatief extern effect op Natura 2000-gebieden door de gebruiksfase niet op 
voorhand worden uitgesloten. Voor de aanlegfase/bouwfase geldt een partiële vrijstelling. Het onderdeel 
gebiedenbescherming, artikel 2.7, lid 2, van de Wet natuurbescherming is mogelijk van toepassing op het 
onderhavige project. In eerste aanleg dient een stikstofberekening te worden uitgevoerd. Overige externe 
effecten op het Natura 2000-gebied kunnen worden uitgesloten als gevolg van de redelijk grote afstand en 
barrière van stedelijk gebied tussen het projectgebied en het Natura 2000-gebied.  
 
Het projectgebied maakt geen deel uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het dichtstbijzijnde gebied dat 
deel uitmaakt van NNN is gelegen op circa 2 kilometer ten zuiden van het projectgebied. Gezien de aard 
van de voorgenomen werkzaamheden en de afstand tot NNN wordt een negatief effect op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het NNN uitgesloten. Vervolgstappen met betrekking tot NNN zijn derhalve niet 
van toepassing.  
 
Het projectgebied maakt tevens geen deel uit van een belangrijk weidevogelgebied. Het dichtstbijzijnde 
belangrijk weidevogelgebied is gelegen op circa 7 kilometer ten zuiden van het projectgebied. Gezien de 
aard van de voorgenomen werkzaamheden en de afstand tot het belangrijk weidevogelgebied wordt een 
negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het belangrijk weidevogelgebied uitgesloten. 
Vervolgstappen met betrekking tot een belangrijk weidevogelgebied zijn derhalve niet van toepassing.  
 
Afbeelding 6 geeft het projectgebied weer in relatie tot beschermde natuurgebieden en NNN-gebieden.   
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Afbeelding 6: Projectgebied (aangegeven met een rode stip) in relatie tot Natura 2000-gebieden (gearceerd), NNN-gebieden 
(donkergroen of paars gekleurd) en belangrijk weidevogelgebied (lichtgroen gekleurd). 

 
3.3 BESCHERMDE HOUTOPSTANDEN 
 
Om te bepalen of de houtopstand in het projectgebied beschermd is, is bepaald of de houtopstand: 
 buiten de grenzen van de bebouwde kom Boswet staat 
 groter is dan 10 are of een rijbeplanting betreft die uit meer dan 20 bomen bestaat. 
 
De houtopstanden in het projectgebied maken geen deel uit van beschermde houtopstanden. Het 
projectgebied valt binnen de bebouwde kom van Hillegom. Voor het kappen van de gewone esdoorn is dan 
ook geen melding noodzakelijk in het kader van artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming. Mogelijk dient 
wel een omgevingsvergunning voor het kappen te worden aangevraagd bij gemeente Hillegom. 
 
Box 4: Artikel 4.2: Bescherming houtopstanden. 

 
 
  

Artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming 
1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het periodiek 

vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 
2. Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen over de melding, bedoeld in het eerste lid. Deze regels kunnen 

in elk geval betrekking hebben op: 
a. de gegevens die bij de melding worden verstrekt; 
b. de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan, en 
c. de wijze waarop de melding wordt gedaan. 

 
Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter bescherming van 
bijzondere natuur- of landschapswaarden. 
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4 CONCLUSIES EN VERVOLGSTAPPEN 
 
In onderhavig hoofdstuk zijn de conclusies van de ecologische quickscan opgenomen die is uitgevoerd ten 
behoeve van het project ‘Karel Doormanplein en Sixlaan te Hillegom’.  
 
Uit de ecologische quickscan blijkt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rekening dient te worden 
gehouden met de Wet natuurbescherming. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen beschermde soorten, 
beschermde gebieden en beschermde houtopstanden. Tevens zijn te nemen vervolgstappen en/of 
(mitigerende) maatregelen opgenomen. 
 
4.1 VERVOLGSTAP 1 : UITVOEREN VAN VERVOLGONDERZOEK  
 
4.1.1 BESCHERMDE SOORTEN  
Uit de ecologische quickscan blijkt dat de aanwezigheid van zwaarder beschermde soorten in het 
projectgebied niet kan worden uitgesloten. Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden dient 
te worden bepaald of zwaarder beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden 
aanwezig zijn, middels een soortgericht onderzoek.  
De perioden waarin dit soortgerichte onderzoek dient te worden uitgevoerd staat beschreven in de 
Kennisdocumenten (BIJ12, 2017) en/of het vigerend vleermuisprotocol (NGB).  
 
In Tabel 4 is weergegeven voor welke zwaarder beschermde soorten vervolgonderzoek noodzakelijk is, op 
welke locatie deze soorten zich mogelijk bevinden en in welke periode van het jaar dit onderzoek dient te 
worden uitgevoerd.  
 
Tabel 4: Beschermde soort(groep)en die binnen het projectgebied niet kunnen worden uitgesloten en waarnaar vervolgonderzoek 
gedaan moet worden. 

Soort(groep) 
Verwacht (V) / 
aangetroffen (A): 
locatie 

Uitvoeringsperiode soortgericht onderzoek 

  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Vleermuizen V: in het 
kerkgebouw 

                        

Legenda: 
Groen gearceerd: periode waarin onderzoek naar deze soort(groep) kan worden uitgevoerd. 

 
4.1.2 BESCHERMDE GEBIEDEN 
In Tabel 5  is met betrekking tot gebiedsbescherming weergegeven welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.  
 
Tabel 5: Beschermde gebiedtypes binnen het projectgebied en de bijbehorende vervolgstappen en/of maatregelen. 

Beschermde gebieden 
Vervolgstappen en te nemen maatregelen om overtreding Wet natuurbescherming te 
voorkomen 

Natura 2000–gebied 

Effecten op Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid kunnen op voorhand niet worden uitgesloten. In 
eerste aanleg is een stikstofdepositie-berekening nodig om te bepalen of effecten door de gebruiksfase 
op het Natura 2000-gebied optreden. Indien uit de stikstofdepositie-berekening blijkt dat significant 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen niet kunnen worden uitgesloten dan dient een 
passende beoordeling opgesteld te worden.  
Op het moment van schrijven geldt dat, voor iedere gewijzigde gebruiksfase door herontwikkeling  die 
tot een toename van stikstofdepositie leidt ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen in Natura 
2000-gebieden waarvan de kritische depositiewaarde wordt overschreden en waarvoor nog geen 
onherroepelijke natuurvergunning is verleend, een natuurvergunning (of verklaring van geen 
bedenkingen) moet worden aangevraagd.  

Natuurnetwerk 
Nederland Geen effecten te verwachten. Vervolgstappen zijn dan ook niet noodzakelijk. 

Beschermd 
weidevogelgebied Geen effecten te verwachten. Vervolgstappen zijn dan ook niet noodzakelijk. 

 
 
4.1.3 BESCHERMDE HOUTOPSTANDEN 
Uit de ecologische quickscan blijkt dat de gewone esdoorns in het projectgebied geen deel uitmaken van 
beschermde houtopstanden. Voor het kappen van de twee gewone esdoorns is dan ook geen melding 
noodzakelijk in het kader van artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming. Mogelijk dient voor het kappen van 
de bomen wel een omgevingsvergunning te worden aangevraagd bij gemeente Hillegom. 
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4.2 VERVOLGSTAP 2: AANVRAGEN ONTHEFFING WET NATUURBESCHERMING EN MITIGERENDE MAATREGELEN  
 
Indien uit het vervolgonderzoek vermeld onder vervolgstap 1 (paragraaf 4.1) blijkt dat zwaarder 
beschermde soorten worden aangetroffen binnen het projectgebied / de invloedssfeer van de 
werkzaamheden, dan zal voor die betreffende soorten een ontheffing op de Wet natuurbescherming 
moeten worden aangevraagd. Er dient dan wel een wettelijk belang te zijn voor het slopen van de kerk en 
er mag geen alternatief bestaan voor werkzaamheden waarmee het doel van project ook bereikt kan 
worden. Deze ontheffing dient te worden aangevraagd bij Omgevingsdienst Haaglanden. Op het moment 
van schrijven hanteert de Omgevingsdienst Haaglanden een nieuwe procedure, waarbij 
ontheffingsaanvragen in eerste instantie als ‘concept aanvraag’ worden ingediend. Na controle op 
volledigheid wordt de aanvraag als ‘definitieve aanvraag’ beschouwd. Hierdoor hanteert de 
Omgevingsdienst Haaglanden momenteel een geschatte proceduretijd van 20-25 weken. 
 
Voor het verkrijgen van een ontheffing is het noodzakelijk om mitigerende maatregelen te nemen. Indien 
vleermuizen aanwezig zijn dienen, tijdig voorafgaand aan de werkzaamheden, vleermuiskasten in de 
omgeving te worden opgehangen. 
 
4.3 VERVOLGSTAP 3: VOORKOMEN OVERTREDING OP DE WET NATUURBESCHERMING TIJDENS DE 

WERKZAAMHEDEN  
 
Ook wat betreft soort(groep)en en/of elementen die niet zwaarder beschermd zijn, algemene broedvogels 
of soorten die mogelijk als gevolg van de werkzaamheden zullen worden aangetrokken, dient overtreding 
van de Wet natuurbescherming te worden voorkomen. Tabel 6 geeft weer welke maatregelen tijdens de 
werkzaamheden genomen moeten worden teneinde overtreding op de Wet natuurbescherming te 
voorkomen. Geadviseerd wordt de maatregelen op te nemen in een ecologisch werkprotocol, zodat de 
uitvoerders op locatie op de hoogte zijn van de te nemen maatregelen. 
 
Tabel 6: Te nemen maatregelen teneinde overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen, per soort(groep).. 

Soort(groep) Verwacht (V) / 
aangetroffen (A): 
locatie 

Mitigerende maatregelen 

Algemene 
broedvogels 

V: in (de 
omgeving van) 
het projectgebied 

 
Geadviseerd wordt de werkzaamheden in eerste instantie uit te voeren buiten het 
broedseizoen. Enkel indien tijdens een controle, uitgevoerd door een deskundig 
ecoloog, blijkt dat in het projectgebied en de directe omgeving geen broedende vogels 
of nesten aanwezig zijn, kunnen werkzaamheden binnen het broedseizoen worden 
uitgevoerd. Het broedseizoen loopt globaal van maart tot en met augustus. De 
daadwerkelijke periode is afhankelijk van weersinvloeden en vogelsoorten die in het 
projectgebied worden verwacht. De duur van het broedseizoen dient te worden 
bepaald door een deskundig ecoloog. Indien algemene broedvogels in het 
projectgebied broeden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen en 
dient door een deskundig ecoloog te worden bepaald of, op welke manier en wanneer 
de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder overtreding van de Wet 
natuurbescherming. 
 

Algemene en 
vrijgestelde 
grondgebonden 
zoogdieren en 
amfibieën 

V: in (de 
omgeving van) 
het projectgebied 

 
Gedurende de werkzaamheden dient voldoende zorg in acht te worden genomen voor 
alle in het wild voorkomende flora en fauna. Aanwezige dieren moeten voldoende tijd 
krijgen om te kunnen vluchten. Lichtverstoring van vleermuizen in de nacht dient te 
worden voorkomen. Indien men onverwachts strikt beschermde soorten aantreft dient 
direct een deskundig ecoloog te worden geraadpleegd om af te stemmen of, op welke 
manier en wanneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder 
overtreding van de Wet natuurbescherming.  Bij twijfel over de aanwezigheid van een 
strikt beschermde soort wordt geadviseerd altijd de hulp van een deskundige in te 
schakelen. 
 

 
4.4 BIODIVERSITEIT 
Door de geplande herinrichting ontstaan mogelijkheden om de biodiversiteit (soortenrijkdom aan planten 
en dieren) in het projectgebied te vergroten. Door de biodiversiteit in het projectgebied te versterken wordt 
een bijdrage geleverd voor een meer groene en duurzame leefomgeving. VanderHelm Milieubeheer draagt 
hier graag een steentje aan bij en heeft ervaring met het opstellen en implementeren van 
biodiversiteitadvies. Bij het bouwen van woningen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan natuurinclusief 
bouwen (voorzieningen inbouwen voor vogels en vleermuizen) en het kiezen van de juiste (inheemse) 
beplanting in de wijk wat voorziet in leefgebied voor tal van insecten, vlinders en bijen.  
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BIJLAGE 1 KWALITEITSBORGING EN VERANTWOORDING 

 
DESKUNDIGHEID 
De uitvoerend ecologen voldoen aan ten minste één van de door het Ministerie van Economische Zaken 
genoemde voorwaarden en zijn daarmee gekwalificeerd als deskundige. Deze voorwaarden zijn vermeld 
in Box 5. 
 
Box 5: Voorwaarden voor deskundigheid, Ministerie van Economische Zaken. 

 

Het Ministerie verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd 
is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring 
en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 
▪ op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 
▪ op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en 

zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 
▪ als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene 

Bureaus; en/of 
▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor 

in Nederland bestaande organisaties (zoals de Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming 
Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied); en/of 

▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of soortenbescherming. 

 
VOLLEDIGHEID ONDERZOEK 
De ecologische quickscan betreft een onderzoek naar onder andere de (mogelijk) aanwezige beschermde 
flora en fauna in en nabij het projectgebied. Het onderzoek is gebaseerd op een bureaustudie en een 
éénmalig veldbezoek. Voor een volledige inventarisatie van alle aanwezige flora en fauna ter plaatse van 
het projectgebied dient een soortgericht onderzoekt te worden uitgevoerd wat veelal gebonden is aan 
bepaalde perioden in het jaar.  
 
Uit een soortgericht onderzoek kan naar voren komen dat beschermde soorten aanwezig zijn en dat daarop 
een negatief effect ontstaat. Mitigerende en/of compenserende maatregelen zijn dan nodig en mogelijk 
dient een ontheffing te worden aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Deze 
vervolgstappen zijn geen onderdeel van de ecologische quickscan. 
 
KWALITEITSBORGING 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is lid van het ‘Netwerk Groene Bureaus (NGB) - Brancheorganisatie voor 
kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging’. De werkzaamheden die door VanderHelm Milieubeheer 
B.V. worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op de door de NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, 
aangevuld in februari 2010). 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is VCA** (versie 2008/05) gecertificeerd.  
 
Onderhavig project is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V.  
 
VERANTWOORDING 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is een onafhankelijk adviesbureau en verklaart hierbij geen financiële of 
juridische belangen te hebben bij de uitkomst van het gevoerde onderzoek.  
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BIJLAGE 2 REGIONALE SITUATIEKAART PROJECTGEBIED 
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BIJLAGE 3 NIEUWE SITUATIE 

 

 





Rho adviseurs voor leefruimte 20210836 

Bijlage 7    Soortgericht onderzoek vleermuizen 





RHHI20210725  Soortgericht onderzoek vleermuizen Kerkgebouw aan het Karel Doormanplein  
en Sixlaan te Hillegom   1 

  

 

 
 

SOORTGERICHT ONDERZOEK 
 

VLEERMUIZEN 
 

KERKGEBOUW AAN HET KAREL 
DOORMANPLEIN EN SIXLAAN 

 
TE HILLEGOM 

M
 I

 L
 I

 E
 U

 B
 E

 H
 E

 E
 R

 



RHHI20210725  Soortgericht onderzoek vleermuizen Kerkgebouw aan het Karel Doormanplein  
en Sixlaan te Hillegom   2 

 

 
SOORTGERICHT ONDERZOEK 

 
VLEERMUIZEN 

 
KERKGEBOUW AAN HET KAREL 

DOORMANPLEIN EN SIXLAAN 
 

TE HILLEGOM 
 

 

 
 
 

Colofon    

    

Opdrachtgever: Rho Adviseurs B.V.   

 Weena 505   

 3013 AL Rotterdam   

    

Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V.   

 Nobelsingel 2   

 2652 XA Berkel en Rodenrijs   

 010 -249 24 60   

 info@vdhelm.nl     www.vdhelm.nl   

    

Projectfoto's: Dhr. ing. B. van Berkel   

    

Wijze van citeren: 
VanderHelm Milieubeheer B.V. (2021). RHHI20210725 Soortgericht onderzoek 
vleermuizen Kerkgebouw aan het Karel Doormanplein en Sixlaan te Hillegom, d.d. 22 
november 2021. 

    

© VanderHelm Milieubeheer B.V.  Projectcode:  RHHI20210725 

    

Verantwoording 
Status / versie Definitief, versie 1 

Datum 22 november 2021 

Auteur Dhr. Ing. B.M. van Berkel  

Kwaliteitscontrole Mevr. J. van de Poel MSc.  

Vrijgave Mevr. ing. K.E. Orie-Vreugdenhil  



RHHI20210725  Soortgericht onderzoek vleermuizen Kerkgebouw aan het Karel Doormanplein  
en Sixlaan te Hillegom   3 

I N H O U D S O P G A V E 
 

1 PROJECTBESCHRIJVING ...................................................................................................................................... 4 

1.1 HUIDIGE SITUATIE ..................................................................................................................................................... 4 
1.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE EN WERKZAAMHEDEN ............................................................................................................... 5 

2 SOORTGERICHT ONDERZOEK VLEERMUIZEN ...................................................................................................... 6 

2.1 METHODE ............................................................................................................................................................... 6 
2.2 RESULTATEN EN INTERPRETATIE ................................................................................................................................... 8 
2.3 TOETSING WERKZAAMHEDEN .................................................................................................................................... 10 

3 CONCLUSIE ........................................................................................................................................................ 11 

REFERENTIELIJST .................................................................................................................................................. 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGEN 

1. Kwaliteitsborging 

2. Regionale situatiekaart projectgebied 

3. Wettelijke en bestuurlijke kaders natuurbescherming 
4. Tekening nieuwe situatie 

5. Zonsopkomst- en ondergang 

6. Weersomstandigheden 

7. Waarnemingen vleermuizen 

  



RHHI20210725  Soortgericht onderzoek vleermuizen Kerkgebouw aan het Karel Doormanplein  
en Sixlaan te Hillegom   4 

1 PROJECTBESCHRIJVING 

VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van Rho Adviseurs B.V. opdracht gekregen 
voor het uitvoeren van een soortgericht onderzoek naar vleermuizen ter plaatse van het kerkgebouw aan 
het Karel Doormanplein en de Sixlaan te Hillegom. De gegevens van het projectgebied staan weergegeven 
in tabel 1 en de projectbegrenzing is weergegeven in afbeelding 1. De aanleiding tot het uitvoeren van dit 
onderzoek zijn de voorgenomen sloopwerkzaamheden binnen het projectgebied en de Wet 
natuurbescherming. Het doel van het onderzoek is het aantonen dan wel uitsluiten van beschermde elementen 
van vleermuizen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden. 
 
Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Projectgebied: Karel Doormanplein en Sixlaan 

Straat: Karel Doormanplein, Sixlaan 

Plaats: Hillegom 

Gemeente: Hillegom 

Provincie: Zuid-Holland 

 

 
Afbeelding 1: Begrenzing projectgebied met een rode lijn (Bron: Google Maps). 

 
1.1 HUIDIGE SITUATIE 
Het projectgebied (gegevens projectgebied staan weergegeven in Tabel 1) bestaat uit een kerkgebouw 
met een achterliggende tuin en een vrijstaande pastorie naast het kerkgebouw. Aan de pastorie worden 
echter geen werkzaamheden uitgevoerd. De kerk bestaat uit een stenen gebouw met gedeeltelijk een 
puntdak met dakleien en gedeeltelijk een plat dak met dakleer. 
 
De gevels aan de zuidzijde van het gebouw bevatten open stootvoegen op c.a. 3 meter hoogte, die toegang 
geven tot de spouw van het gebouw. De open stootvoegen bevinden zich bovenaan het gebouw direct 
onder de daklijst. Ook zijn aan de zuidzijde verschillende boeiboorden aanwezig waarbij ruimte aanwezig 
is tussen het boeiboord en de gevel. De kerk bevat aan de westzijde een kerktoren met bovenin een 
kerkklok, die hangt in een open ruimte van de kerktoren. Bovenaan de toren is een daklijst aanwezig waarbij 
ter plaatse van de hoeken een ruimte aanwezig is tussen de daklijst en de gevel, die mogelijk toegang 
geven tot een grotere ruimte. 
 
Het dak van het kerkgebouw is grotendeels plat. Daarnaast bevat het dak twee hoger uitstekende 
puntdaken, die bedekt zijn met dakleien. Tussen de dakrand en dakleien en tussen de dakleien zelf is geen 
ruimte aanwezig. In de nokken van de puntdaken is een kleine ruimte aanwezig tussen de nok en de gevel, 
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die mogelijk toegang geeft tot het dak van het gebouw. Aan de noord-, oost- en westzijde van het gebouw 
zijn geen open stootvoegen aanwezig.  
 
In de tuin aan de zuidzijde van het gebouw zijn verscheidene struwelen en ruigtekruiden aanwezig. In de 
tuin komen struwelen voor met laurierkers, esdoorn, vlier, vlinderstruik, braam, vijgenboom, klimop, wingerd 
en hulst. In het projectgebied zijn 3 gewone esdoorns aanwezig binnen de invloedssfeer van de 
werkzaamheden. Aan de zuidzijde van de tuin staat een grote gewone esdoorn en aan de Sixlaan staan 
twee gewone esdoorns, die alle geen holten bevatten. De ruigtekruiden in de tuin bestaan onder andere 
uit grote brandnetel, koninginnekruid, Canadese fijnstraal, stokroos en kleefkruid. In het midden van de tuin 
staat het struweel heel dicht op de gevel van het kerkgebouw. 
 
De omgeving van het projectgebied bestaat uit woonwijken van Hillegom met grondgebonden rijwoningen 
en vrijstaande huizen bestaande uit voornamelijk pannendaken en enkele appartementencomplexen en 
landbouw gebied. In de directe omgeving zijn ter plaatse van de woningen veel groene tuinen aanwezig. 
Ten oosten zijn het Burgemeester van Nispenpark, het Hertenpark, Park 21 en de Ringvaart aanwezig. 
Ten zuiden is het Beltpark, Heempark en Elsbroek aanwezig.  
 
1.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE EN WERKZAAMHEDEN 
Een tekening van de werkzaamheden is opgenomen in bijlage 4. In de toekomst wordt het kerkgebouw 
gesloopt en worden 12 eengezinswoningen gerealiseerd. Ten behoeve van de herontwikkeling worden de 
struwelen en de overige tuinplanten in de tuin verwijderd. Tevens wordt de gewone esdoorn, die in de tuin 
staat en de meest noordelijke esdoorn langs de Sixlaan bij het projectgebied gekapt. De tweede, zuidelijk 
gelegen esdoorn aan de Sixlaan blijft behouden. De pastorie blijft in de huidige staat behouden en wordt 
gebruikt als woning. Hier worden geen renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. 
 
De planning van de werkzaamheden is tijdens de uitvoering van het soortgericht onderzoek niet bekend.   
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2 SOORTGERICHT ONDERZOEK VLEERMUIZEN 

Op basis van de eerder uitgevoerde ecologische quickscan (VanderHelm Milieubeheer B.V., kenmerk 
RHHI20210725, d.d. 29 september 2021) ter plaatse van het kerkgebouw aan het Karel Doormanplein en 
de Sixlaan te Hillegom wordt geconcludeerd dat zwaarder beschermde elementen van vleermuizen worden 
verwacht. Deze zijn opgenomen in tabel 2.  
 
Tabel 2: Verwachte beschermde elementen per vleermuissoort 

 Type verblijfplaats 
Vliegroute 
(niet essentieel) 

Foerageer-
gebied 
(niet essentieel) Soort Zomer- Kraam Paar 

Massa-
winter 

Gewone dwergvleermuis Ja Ja Ja Nee# Ja Ja 

Laatvlieger Ja* Ja* Ja* Nee Ja Ja 

Ruige dwergvleermuis Ja Nee Ja Nee Ja Ja 

*Laatvlieger wordt alleen verwacht ter plaatse van de open stootvoegen aan de zuidzijde van het gebouw. 
# Onze ervaring is dat het bevoegd gezag momenteel zeer strikt is in het onderzoeken van massawinterverblijfplaatsen en derhalve 
alsnog aanvullend onderzoek hiernaar kan eisen. Derhalve is onderzoek uitgevoerd naar massawinterverblijfplaatsen van gewone 
dwergvleermuizen. 

 
Er zijn ter plaatse van het kerkgebouw op meerdere plekken geschikte invliegopeningen waargenomen: 
 Via open stootvoegen aan de zuidzijde van het kerkgebouw kunnen vleermuizen de spouw bereiken.  
 Vleermuizen kunnen de ruimte tussen het boeiboord en de gevel bereiken aan de zuidzijde van het 

kerkgebouw. Mogelijk kan op deze wijze ook de spouw bereikt worden. 
 Via de ruimte tussen de daklijst en de gevel op de hoeken van de kerktoren kunnen vleermuizen het 

dak en mogelijk de spouw van de kerktoren bereiken. 
 Via de ruimte tussen de nokken en gevel van de puntdaken kunnen vleermuizen het dak en mogelijk 

de spouw bereiken. 
 
2.1 METHODE 
Het onderzoek naar beschermde elementen van vleermuizen is gebaseerd op de ethische code van het 
Netwerk Groene Bureaus - Branchevereniging voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging (juni 
2008 en februari 2010), het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (2017), het Kennisdocument Ruige 
dwergvleermuis (2017 en uitgevoerd conform het vleermuisprotocol 2021 (2020).  
 
De bezoeken zijn met behulp van een batdetector (Pettersson D240X) en zaklampen uitgevoerd, zodat 
zowel zicht- als geluidswaarnemingen gedaan konden worden. Tijdens twee bezoeken is gebruikt gemaakt 
van een warmte camera om de omvang van het baltsterritorium exact in beeld te brengen. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van de opnamefunctie op de batdetector (met behulp van Edirol opname apparatuur) om 
waarnemingen terug te luisteren en te analyseren met behulp van het programma BatSound. Alle bezoeken 
zijn in verband met de veiligheid en grootte van het projectgebied uitgevoerd met een team van minimaal 
twee personen. De inventarisaties zijn uitgevoerd bij goede weersomstandigheden, conform het 
vleermuisprotocol 2021. 
 
In tabel 3 staan de datums van de veldbezoeken ten behoeve van het soortgericht onderzoek naar 
vleermuizen weergegeven, evenals de tijden waarbinnen het veldbezoek is uitgevoerd en de onderzochte 
elementen. De weersomstandigheden van de betreffende data staan weergegeven in bijlage 6. Voor 
zonsopkomst- en ondergangstijden wordt verwezen naar bijlage 5. 
 
Tabel 3: Datums en tijden van veldbezoeken ten behoeve van het soortgericht onderzoek naar vleermuizen. 

Datum Tijd Element Veldwerkers 
23/06/2021 22:04 – 00:19 Zomer/kraam; GD, RD, LV, MV* Dhr. Ing. B. van Berkel;  

Dhr. N. Korevaar 
Dhr. J. van der Ven 
Dhr. C. Heikens 

14/07/2021 21:54 - 23:54 Zomer/kraam; GD, RD, LV# Dhr. Ing. N. Alderliesten;  
Dhr. Ing, M. Loeve 
Dhr. Ing. B. van Berkel 
Dhr. J. van der Ven 
Dhr. Ing. C. Heikens 
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15/07/2021 03:39 - 05:39 Zomer/kraam: GD, RD, LV^ Dhr. Ing. N. Alderliesten;  
Dhr. Ing. B. van Berkel 
Dhr. H. Kiers 

12/08/2021 00:00 – 02:00 Massawinter: GD Dhr. J. van Bussel;  
Dhr. J. van der Beek 

25/08/2021 00:00 – 02:00 Massawinter: GD & Paar: GD, RD, LV Dhr. Ing. B. van Berkel;  
Mevr. I. Buth 

13/09/2021 20:59 – 22:59 Paar: GD, RD, LV Dhr. Ing. S. van Bekkum;  
Dhr. H. Kiers  

*Dit bezoek is gelijktijdig met de ecologische quickscan uitgevoerd. Vandaar dat tijdens het eerste bezoek meervleermuis voor de 
zekerheid is meegenomen. Op basis van de ecologische quickscan konden verblijfplaatsen van meervleermuis in het projectgebied 
worden uitgesloten. Derhalve is meervleermuis in de hierop volgende bezoeken niet meer meegenomen. 
#75% van het projectgebied kan worden overzien door met 4 personen te posten. Echter is tijdens dit avondbezoek met 5 personen 
i.p.v. 4 personen gepost door mogelijk verdacht gedrag van laatvlieger bij specifieke stootvoegen van het gebouw op 23/06/2021. 
Tijdens het bezoek op 14/07/2021 hield één persoon extra voor de zekerheid deze specifieke stootvoegen in de gaten. 
^Tijdens dit bezoek was één persoon extra aanwezig in het eerste uur door een combinatie met een veldbezoek in een ander 
projectgebied. 

 
Ten behoeve van het vaststellen dan wel uitsluiten van zomer-, kraam-, paar-, winterverblijfplaatsen van 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger is de hierna beschreven werkwijze 
gehanteerd.  
 
2.1.1 ZOMER- EN KRAAMVERBLIJFPLAATSEN 
In de periode van 15 mei tot en met 15 juli zijn drie veldbezoeken uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen 
dan wel uitsluiten van zomerverblijf- en/of kraamverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis en laatvlieger. Hierbij is tenminste één van de twee avondbezoeken in juni gebracht en 
lagen er minimaal 20 dagen tussen het eerste en het laatste veldbezoek. Twee bezoeken zijn uitgevoerd 
in de avond om uitvliegende vleermuizen vast te stellen en om conform het protocol te werken voor de 
laatvlieger. Het andere bezoek is uitgevoerd in de ochtend om zwermende en/of invliegende vleermuizen 
rond het gebouw vast te stellen. Een uitvliegende, invliegende of zwermende vleermuis wijst op de 
aanwezigheid van een voortplantings- of rustplaats in het gebouw. Voorafgaand aan het eerste veldbezoek 
is de ecologische quickscan uitgevoerd. Vandaar dat tijdens het eerste bezoek meervleermuis voor de 
zekerheid is meegenomen. Op basis van de ecologische quickscan konden verblijfplaatsen van 
meervleermuis in het projectgebied worden uitgesloten. Derhalve is meervleermuis in de hierop volgende 
bezoeken niet meer meegenomen. 
 
Tijdens het onderzoek in de avond is door 4 personen gepost, op de locaties zoals aangegeven in 
afbeelding 2. Door op deze locaties te posten kon tenminste 75% van het projectgebied worden overzien. 
Op 14 juli 2021 heeft één persoon extra gepost door mogelijk verdacht gedrag van laatvlieger bij specifieke 
stootvoegen van het gebouw op 23 juni 2021. Tijdens het bezoek op 14 juli 2021 hield één persoon extra 
voor de zekerheid deze specifieke stootvoegen in de gaten (zie ook afbeelding 2). 
 

 
Afbeelding 2: Met een stip is aangegeven op welke locaties tijdens avondbezoeken voor zomer- en kraamverblijfplaatsen is gepost 
door een deskundig ecoloog en welke gevel deze heeft onderzocht. De gele vlakken betreffen de geschikte gevels voor vleermuizen,, 
de oranje vlakken de geschikte daken voor vleermuizen en de groene vlakken het hogere struweel, waardoor een extra postlocatie 
noodzakelijk was aan de tuinzijde van het kerkgebouw. 
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Tijdens het onderzoek in de ochtend is het gehele projectgebied onderzocht door 2 personen. Vleermuizen 
zwermen een korte tijd voorafgaand aan het invliegen. Door het zwermen voorafgaand aan het invliegen 
en de hoeveelheid personen kon alles goed worden overzien. Tijdens dit bezoek was één persoon extra 
aanwezig in het eerste uur door een combinatie met een veldbezoek in een ander projectgebied. 
 
2.1.2 PAARVERBLIJFPLAATSEN 
Ten behoeve van het vaststellen van de aanwezigheid van paarverblijfplaatsen zijn vanaf 15 augustus tot 
1 oktober twee bezoeken in de avond/nacht uitgevoerd. Hierbij is gelet op baltsende vleermuizen. Een 
paarverblijfplaats kan op twee manieren worden vastgesteld. Indien de baltsende vleermuis de 
paarverblijfplaats daadwerkelijk invliegt kan de locatie van de paarverblijfplaats worden vastgesteld. Indien 
deze niet kon worden vastgesteld is aangenomen dat de paarverblijfplaats zich in het baltsterritorium 
bevindt.  
 
De avondbezoeken zijn uitgevoerd met 2 personen. Vleermuizen baltsen een groot gedeelte van de avond 
en door met 2 personen te inventariseren zijn geen baltsende vleermuizen gemist. Eén bezoek is 
gecombineerd met het onderzoek naar massawinterverblijfplaatsen.  
 
Omdat in het projectgebied de ruige dwergvleermuis werd verwacht zijn de onderzoeken laat in de 
avond/middenin de nacht uitgevoerd.  
 
2.1.3 WINTERVERBLIJFPLAATSEN 
(Individuele) winterverblijfplaatsen 
Vooralsnog is geen betrouwbare methode beschikbaar om individuele winterverblijfplaatsen vast te stellen 
in spouwmuren of onder een dak omdat doorgaans niet de hele spouw kan worden overzien met een 
boomcamera of spiegel. Van zomerverblijfplaatsen, kraamverblijven en paarverblijfplaatsen mag 
zekerheidshalve aangenomen worden dat deze ook als winterverblijfplaats gebruikt kunnen worden, zolang 
de temperatuur niet te laag wordt (vorst) (Bij12, 2017). In onderhavig onderzoek is hier dan ook geen 
specifiek onderzoek naar verricht en wordt uitgegaan van een mogelijke aanwezigheid van individuele 
winterverblijfplaatsen indien zomer-, kraam- en of paarverblijfplaatsen zijn aangetroffen in het 
projectgebied. Bij strenge vorst is het aannemelijk dat gewone dwergvleermuizen verblijven in een 
massawinterverblijfplaatsen (zie volgende paragraaf).  
 
Massawinterverblijfplaats gewone dwergvleermuizen  
Bij massa-winterverblijven wordt over het algemeen al ’s zomers gezwermd. De mannetjes gaan al 
gedurende de kraamperiode op zoek naar een geschikt verblijf. Bij zo’n verblijf zullen meerdere mannetjes 
gaan zwermen, wat vermoedelijk een functie heeft bij het aanwijzen van de verblijfplaats. Tegen het einde 
van de kraamperiode beginnen de vrouwtjes deel te nemen aan het zwermen, en nadat de jongen zijn 
uitgevlogen nemen ook zij deel aan het zomerzwermen (Sendor, 2002).   
 
Één bezoek ten behoeve van het vaststellen van de aanwezigheid van massawinterverblijfplaatsen van 
dwergvleermuizen is tegelijk met het bezoek ten behoeve van het vaststellen van de aanwezigheid van 
paarverblijfplaatsen op 25 augustus 2021 uitgevoerd. Het eerste bezoek is uitgevoerd op 12 augustus 
2021. Ten tijde van deze bezoeken in augustus is rond middernacht bekeken of zwermende 
dwergvleermuizen aanwezig zijn.  
 
Tijdens de bezoeken heeft iedere ecoloog één zijde onderzocht op de aanwezigheid van 
massawinterverblijfplaatsen: 1 aan de tuinzijde en 1 aan de wegzijde. Door hier heen en weer te lopen, zijn 
geen verblijfplaatsen gemist. Hierbij was er extra aandacht voor de kerktoren omdat hier de kans op 
massawinterverblijfplaatsen het grootst was.  
 
2.2 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 
Uit het soortgericht onderzoek blijkt dat in het projectgebied geen verblijfplaatsen van vleermuizen 
aanwezig zijn. De waarnemingen per veldbezoek zijn weergegeven in bijlage 7. 
 



RHHI20210725  Soortgericht onderzoek vleermuizen Kerkgebouw aan het Karel Doormanplein  
en Sixlaan te Hillegom   9 

 
Afbeelding 3: Beschermde elementen.   

 
In onderstaande paragraven worden de resultaten van het soortgericht onderzoek naar: 
1. zomer- en kraamverblijfplaatsen; 
2. paarverblijfplaatsen; 
3. winterverblijfplaatsen nader toegelicht. 
 
2.2.1 ZOMER- EN KRAAMVERBLIJFPLAATSEN 
Tijdens de veldbezoeken ten behoeve van het vaststellen of uitsluiten van zomer- en of kraamverblijven 
zijn geen zwermende, invliegende of uitvliegende vleermuizen waargenomen binnen het projectgebied. 
Derhalve wordt geconcludeerd dat geen zomer- en/of kraamverblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger aanwezig zijn. 
 
2.2.2 PAARVERBLIJFPLAATSEN 
Tijdens de veldbezoeken ten behoeve van het vaststellen of uitsluiten van paarverblijfplaatsen zijn geen 
baltsende vleermuizen waargenomen ter plaatse van het projectgebied. Derhalve wordt geconcludeerd dat 
geen paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger aanwezig. 
zijn. 
 
2.2.3 WINTERVERBLIJFPLAATSEN 
Massa-winterverblijfplaats 
De aanwezigheid van massa-winterverblijven is uitgesloten. Tijdens de veldbezoeken ten behoeve van het 
vaststellen of uitsluiten van massa-winterverblijfplaatsen zijn namelijk geen zwermende vleermuizen 
waargenomen.  
 
2.2.4 OVERIGE WAARNEMINGEN 
Tijdens het soortgericht onderzoek naar vleermuizen zijn in de directe omgeving van het projectgebied 3 
baltsterritoria van gewone dwergvleermuizen vastgesteld. Hiervan bevindt 1 baltsterritorium zich ter plaatse 
van twee woningen aan de Sixlaan 4-6. Eén baltsterritorium bevindt zich ter plaatse van de rijtjeswoningen 
aan het Karel Doormanplein 8-18. Het laatste baltsterritorium bevindt zich ter plaatse van de woningen van 
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de Sixlaan 14-26 en het Karel Doormanplein 1. Deze baltsterritoria zijn aanwezig in de nabijheid van het 
projectgebied. Derhalve mag in de toekomst door de herontwikkeling van het projectgebied niet meer 
lichtuitstraling op de betreffende baltsterritoria zijn dan in de huidige situatie.  
 
Ook is tijdens verschillende bezoeken gedurende het zomer- en kraamseizoen een vliegroute van 
maximaal 9 individuen van de gewone dwergvleermuis vastgesteld boven de tuin van het kerkgebouw. 
Voor deze vliegroute vormen de bomen langs de Sixlaan, Karel Doormanplein en de tuinen van de 
Weeresteinstraat een goede alternatieve vliegroute. Derhalve is de vliegroute niet van essentieel belang 
en zijn geen vervolgstappen noodzakelijk.  
 
Tijdens de veldbezoeken zijn verschillende overvliegende laatvliegers, rosse vleermuizen en ruige 
dwergvleermuizen waargenomen. Deze vertoonden geen binding met het projectgebied. 
 
2.3 TOETSING WERKZAAMHEDEN 
 
Uit het soortgericht onderzoek blijkt dat in het projectgebied geen beschermde elementen van vleermuizen 
aanwezig zijn. Met betrekking tot vleermuizen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming dan ook 
geen vervolgstappen noodzakelijk. Wel zijn 3 baltsterritoria van gewone dwergvleermuis in de directe 
omgeving van het projectgebied aanwezig. Derhalve mag in de toekomst door de herontwikkeling van het 
projectgebied niet meer lichtuitstraling op de betreffende baltsterritoria zijn dan in de huidige situatie.  
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3 CONCLUSIE 

Ter plaatse van het kerkgebouw aan het Karel Doormanplein en Sixlaan te Hillegom is een soortgericht 
onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd. Ter plaatse van het projectgebied is men voornemens in de toekomst 
sloopwerkzaamheden uit te voeren aan het kerkgebouw en hier 12 eengezinswoningen te realiseren. 
 
Het doel van het onderzoek is het uitsluiten dan wel aantonen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van 
voornoemde soorten in het projectgebied. Vervolgens is bepaald of door de werkzaamheden sprake kan zijn 
van het overtreden van de Wet natuurbescherming en welke vervolgstappen mogelijk noodzakelijk zijn. 
 
Op basis van het soortgericht onderzoek is het volgende geconcludeerd: 
 
Tabel 4: Conclusies soortgericht onderzoek. 

 
Soort(groep) 
 

 
Conclusie 
 

Vleermuizen 

 
- In het projectgebied zijn geen zomer-, kraam-,  paar-, en winterverblijfplaatsen van vleermuizen 

vastgesteld. 
- In de directe omgeving van het projectgebied zijn drie baltsterritoria van de gewone 

dwergvleermuis vastgesteld. Deze bevinden zich in de nabijheid van het projectgebied. 
Derhalve mag in de toekomst door de herontwikkeling van het projectgebied niet meer 
lichtuitstraling op de betreffende baltsterritoria zijn dan in de huidige situatie. Geadviseerd wordt 
dit te laten toetsen door een ecoloog. 
 

Overige waarnemingen 

 
- In het projectgebied kunnen tijdens het broedseizoen nesten of rustplaatsen van algemene 

broedvogels aanwezig zijn. Ook kunnen algemene en vrijgestelde soort(en)groepen in het 
projectgebied aanwezig zijn. In de uitgevoerde ecologische quickscan (VanderHelm 
Milieubeheer B.V., kenmerk RHHI20210725 , d.d. 29-09-2021) is reeds geadviseerd op welke 
manier hier rekening mee gehouden dient te worden gedurende de werkzaamheden. 
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BIJLAGE 1 KWALITEITSBORGING EN VERANTWOORDING 
 
DESKUNDIGHEID 
De uitvoerend ecologen voldoen aan ten minste één van de door het Ministerie van Economische Zaken 
genoemde voorwaarden en zijn daarmee gekwalificeerd als deskundige. Deze voorwaarden zijn vermeld 
in Box 1. 
 
Box 1: Voorwaarden voor deskundigheid, Ministerie van Economische Zaken. 

 

Het Ministerie verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd 
is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring 
en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

▪ op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 

▪ op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en 
zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

▪ als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene 
Bureaus; en/of 

▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor 
in Nederland bestaande organisaties (zoals de Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming 
Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied); en/of 

▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of soortenbescherming. 

 
VOLLEDIGHEID ONDERZOEK 
De ecologische quickscan betreft een onderzoek naar onder andere de (mogelijk) aanwezige beschermde 
flora en fauna in en nabij het projectgebied. Het onderzoek is gebaseerd op een bureaustudie en een 
éénmalig veldbezoek. Voor een volledige inventarisatie van alle aanwezige flora en fauna ter plaatse van 
het projectgebied dient een soortgericht onderzoekt te worden uitgevoerd wat veelal gebonden is aan 
bepaalde perioden in het jaar.  
 
Uit een soortgericht onderzoek kan naar voren komen dat beschermde soorten aanwezig zijn en dat daarop 
een negatief effect ontstaat. Mitigerende en/of compenserende maatregelen zijn dan nodig en mogelijk 
dient een ontheffing te worden aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Deze 
vervolgstappen zijn geen onderdeel van de ecologische quickscan. 
 
KWALITEITSBORGING 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is lid van het ‘Netwerk Groene Bureaus (NGB) - Brancheorganisatie voor 
kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging’. De werkzaamheden die door VanderHelm Milieubeheer 
B.V. worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op de door de NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, 
aangevuld in februari 2010). 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is VCA** (versie 2008/05) gecertificeerd.  
 
Onderhavig project is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V.  
 
VERANTWOORDING 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is een onafhankelijk adviesbureau en verklaart hierbij geen financiële of 
juridische belangen te hebben bij de uitkomst van het gevoerde onderzoek.  
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BIJLAGE 2 REGIONALE SITUATIEKAART PROJECTGEBIED 
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RHHI20210725  Soortgericht onderzoek vleermuizen Kerkgebouw aan het Karel Doormanplein  
en Sixlaan te Hillegom   Bijlage 

BIJLAGE 3: WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE KADERS NATUURBESCHERMING 
 
In Nederland wordt de bescherming van natuur geregeld met behulp van de Wet natuurbescherming. 
Onder de Wet natuurbescherming valt de bescherming van enerzijds in het wild levende dieren (fauna) en 
planten (flora) en anderzijds de gebiedsbescherming en de bescherming van houtopstanden. In dit 
hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de vigerende wet- en regelgeving inzake de Wet 
natuurbescherming. 
 
WET NATUURBESCHERMING (01-01-2017) 
 
De Wet natuurbescherming is een samenkomst van drie voormalige natuurwetten: De Flora- en 
faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Onder de Wet natuurbescherming valt nu de 
soortenbescherming en de gebiedsbescherming.  
 
SOORTENBESCHERMING (FLORA EN FAUNA) 
 
De Wet natuurbescherming beschermd kwetsbare en zeldzame flora en fauna. De wet geldt daar waar 
beschermde soorten voorkomen. Daarbij is het niet van belang of dat specifieke gebied ook wettelijk 
beschermd wordt. De beschermde soorten zijn onderverdeeld in Europees- en Nationaal beschermde dier- 
en plantensoorten. Afhankelijk van de beschermde status van een soort dient bij de aantasting van 
exemplaren of nesten, voortplantings- of rustplaatsen van deze soort, bij activiteiten die de 
verbodsbepalingen overtreden, een ontheffing op de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. 
Belangrijk voor de toekenning hiervan is de status, maar ook of de duurzame instandhouding van de 
populatie wel of niet in het geding is. Indien geen verbodsbepalingen worden overtreden kan mogelijk 
worden volstaan met een mitigatieplan. 
 
Europees beschermde dier- en plantensoorten 
Deze soorten betreffen in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern, bijlage I bij het Verdrag van Bonn en vogels van soorten 
als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
 
Soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern, bijlage 
I bij het Verdrag van Bonn 
Voor deze soorten dienen in het geval van ruimtelijke ontwikkeling mitigerende maatregelen opgesteld te 
worden die ervoor zorgen dat de functionaliteit van de nesten, voortplantings- of rustplaatsen gegarandeerd 
wordt. Tevens kunnen werkzaamheden, onder voorwaarden, worden uitgevoerd volgens een 
goedgekeurde gedragscode. Wanneer dit niet mogelijk is kan, indien de volgende belangen aan de orde 
zijn: bescherming van flora en fauna, dwingende redenen van groot openbaar belang of volksgezondheid 
of openbare veiligheid, een ontheffing aangevraagd worden. 
 
Vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn 
Voor vogels dienen in het geval van ruimtelijke ontwikkeling mitigerende maatregelen opgesteld te 
worden die ervoor zorgen dat de functionaliteit van de nesten en rustplaatsen gegarandeerd wordt. 
Tevens kunnen werkzaamheden, onder voorwaarden, worden uitgevoerd volgens een goedgekeurde 
gedragscode. Wanneer dit niet mogelijk is kan, indien de volgende belangen aan de orde zijn: 
bescherming van flora en fauna, veiligheid van het luchtverkeer of volksgezondheid of openbare 
veiligheid, een ontheffing aangevraagd worden. 
 
Nationaal beschermde dier- en plantensoorten 
Deze soorten betreffen in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen 
en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij de Wet natuurbescherming. 
 
Vrijstelling 
Middels een vrijstellingsregeling kan in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling vrijstelling 
verleend worden voor nationaal beschermde dier- en plantensoorten. Derhalve hoeft voor deze soorten 
geen ontheffing te worden aangevraagd. Voor deze soorten blijft wel de algemene zorgplicht van kracht. 
Per provincie wordt een vrijstellingslijst opgesteld. Elke provincie kan ervoor kiezen om verschillende 
soorten vrij te stellen. Per project zal gekeken moeten worden welke dier- en plantensoorten in de 
betreffende provincie zijn vrijgesteld. Voor soorten die niet zijn vrijgesteld dient gewerkt te worden volgens 
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een goedgekeurde gedragscode, of dient bij de aantasting van exemplaren nesten, voortplantings- of 
rustplaatsen van deze soort bij activiteiten die de verbodsbepalingen overtreden, een ontheffing op de Wet 
natuurbescherming worden aangevraagd. 
 
Verboden handelingen  
 
Naast de zorgplicht zijn een aantal verboden handelingen opgenomen. Deze worden hieronder 
weergegeven. 
 
Artikel 3.1 Vogelrichtlijn 

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

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

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

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
Artikel 3.5 Habitatrichtlijn 

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

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te verstoren. 
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 

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

te beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 

bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 
Artikel 3.10 Nationaal beschermde dier- en plantensoorten 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  
a. in het in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te 
doden of te vangen;  

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de 
verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd 
in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden 
met handelingen:  

a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen 
het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;   
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c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren 
ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met 
de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  
e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  
f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 

waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 
in het kader van natuurbeheer;  

g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 
een bepaald gebied, of  

h. in het algemeen belang.  
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, 

de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij 
behorende erven of roerende zaken bevinden.  

 
Gedragscode 
Voor zowel Europees als nationaal beschermde soorten geldt dat werkzaamheden uitgevoerd kunnen 
worden volgens een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. De betreffende gedragscode moet 
voor de werkzaamheden en soort(groep) geschreven en beschikbaar zijn. Dit geldt indien de 
werkzaamheden plaatsvinden in het kader van: 

- een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of –bermen, of in het kader van 
natuurbeheer; 

- een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw; 
- een bestendig gebruik, of 
- een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onder een gedragscode, mits de functionaliteit van de nesten, 
voortplantings- of rustplaatsen van de soorten behouden blijft. 
 
Zorgplicht 
 
De zorgplicht valt onder zowel de soortenbescherming (dier- en plantensoorten) als de 
gebiedsbescherming. Onderstaand worden de maatregelen met betrekking tot zorgvuldig handelen 
weergegeven, zoals opgenomen artikel 1.11 en artikel 3.31, lid 3, van de Wet natuurbescherming.  
 
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura-2000 gebieden, bijzondere nationale 
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor 
een Natura-2000 gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren 
en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
3.  Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of 

krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde. 
 
Artikel 3.31, lid 3, van de Wet natuurbescherming 
      3.    Van zorgvuldig handelen is in elk geval sprake, indien is voldaan aan de volgende 

  voorwaarden: 
a. er worden slechts handelingen verricht waarvan geen wezenlijke invloed uitgaat op de 

soorten, bedoeld in het tweede lid, en  
b. ingeval handelingen worden verricht die invloed hebben op dieren wordt voorafgaand en 

tijdens de handelingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken dat:  

i. dieren als bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, worden gedood;  
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ii. nesten van vogels worden vernield, beschadigd of weggenomen, rustplaatsen van 
vogels worden vernield of beschadigd, dan wel voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van de in artikel 3.5, eerste lid, of artikel 3.10, eerste lid, bedoelde 
dieren worden beschadigd of vernield, en  

iii. eieren van dieren als bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, 
worden vernield, of  

c. ingeval handelingen worden verricht die invloed hebben op planten van soorten als 
bedoeld in artikel 3.5, vijfde lid, of 3.10, eerste lid, wordt voorafgaand aan en tijdens de 
handelingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen dat deze planten 
worden geplukt, afgesneden, ontworteld of vernield.  

 
GEBIEDSBESCHERMING 
 
Onder de gebiedsbescherming vallen de Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland, Beschermde 
Natuurmonumenten, gebieden ter uitvoering van verdragen en andere internationale verplichtingen (zoals 
wetlands) en houtopstanden. 
 
Natura2000 
 
Natura 2000-gebieden zijn gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn. Voor elk Natura2000-gebied wordt door de betreffende provincie een beheerplan 
opgesteld, waarin de nodige instandhoudingsmaatregelen zijn opgenomen.  
 
Artikel 2.7, lid 2, van de Wet natuurbescherming stelt over Natura2000-gebieden het volgende: 
‘ Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere 
handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een 
significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.’ 
 
De toetsing betreft het vaststellen of het projectgebied in of in de omgeving van een beschermd 
natuurgebied gelegen is en of er sprake is van een negatief effect op de beschermde natuurwaarden. Als 
dit niet het geval is dan is verder onderzoek niet nodig. Indien er wel sprake is van een effect op 
beschermde natuurwaarden is een aanvullende toetsing noodzakelijk, waarbij wordt vastgesteld in 
hoeverre er sprake is van een negatief effect. 
 
Natuurnetwerk Nederland 
 
Het beschermingsregime voor gebieden die vallen onder het NNN vloeit voort uit het Natuurbeleidsplan uit 
1991 en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is in de Nota Ruimte op nationaal niveau en vervolgens 
door de provincies op provinciaal niveau nader uitgewerkt. Bescherming van deze gebieden is op 
planologische basis en er wordt van uitgegaan van het "Nee, tenzij‟-regime en compensatiebeginsel. Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en 
waarden. Daarom geldt in het NNN het "nee, tenzij‟- regime. Indien een voorgenomen ingreep de "nee, 
tenzij‟-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige 
gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt gecompenseerd. Indien een voorgenomen 
ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het "nee, tenzij‟-regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden. 
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Houtopstanden 
 
Onder de Wet natuurbescherming (houtopstanden) vallen: 

- alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen; 
- alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are; 
- bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat. 

 
De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ bij besluit vast. Deze grenzen kunnen 
afwijken van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’. Het besluit wordt door de provincie goedgekeurd. 
 
Wanneer voor het uitvoeren van werkzaamheden houtopstanden zoals hierboven beschreven gekapt 
moeten worden geldt een meldings- en herplantplicht. De kapmelding is geen kapvergunning. In sommige 
gemeenten is een kapvergunning vereist, die door de gemeente wordt afgegeven. Voordat gekapt wordt, 
is het raadzaam bij de gemeente na te vragen of een vergunning vereist is. Als dat zo is, moet die apart 
worden aangevraagd. Gemeenten leggen in de bomenverordening vast welke bomen zonder vergunning 
mogen worden gekapt en voor welke bomen een meldings- of vergunningsplicht geldt. Binnen drie jaar 
nadat een bos is gekapt, moet het worden herplant. Deze termijn van drie jaar geldt ook als het bos door 
een calamiteit (brand, storm, ziekten of plagen) verloren gaat. Na drie jaar moet er een geslaagde 
herbebossing zijn uitgevoerd. Een herbeplanting die niet goed is aangeslagen moet, binnen 3 jaar na kap, 
worden ingeboet. 
 
In de Wet natuurbescherming zijn verboden handelingen ten aanzien van houtopstanden opgenomen in 
artikel 4.2. Deze worden hieronder weergegeven. 
 
Artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming 

1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering 
van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij 
gedeputeerde staten. 

2. Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen over de melding, bedoeld in het eerste lid. 
Deze regels kunnen in elk geval betrekking hebben op: 

a. de gegevens die bij de melding worden verstrekt; 
b. de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan, en 
c. de wijze waarop de melding wordt gedaan. 

 
3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar 

verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 
 
De meldings- en herplantplicht is niet van toepassing: 

-  indien houtopstanden worden geveld ter uitvoering van instandhoudingsmaatregelen of ten 
behoeve van Natura2000-gebieden. 

- voor het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en 
aantoonbaar wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde 
gedragscode. 

 
In uitzonderingsgevallen kan een kapverbod worden opgelegd als het natuur- en landschapsschoon ernstig 
geschaad dreigt te worden door de voorgenomen kap. In de praktijk gebeurt dit nagenoeg nooit. Er moet 
sprake zijn van opstanden of lanen van een uitzonderlijke natuurwaarde of landschappelijke waarde. 
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BIJLAGE 4: TEKENING NIEUWE SITUATIE 
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BIJLAGE 5: ZONSOPKOMST- EN ONDERGANG 
 
 

  



 
RHHI20210725  Soortgericht onderzoek vleermuizen Kerkgebouw aan het Karel Doormanplein  
en Sixlaan te Hillegom   Bijlage 

BIJLAGE 6: WEERSOMSTANDIGHEDEN 
 

Tabel 5: Weersomstandigheden* 

Datum 

Temperatuur  

(°C) Overheersende 

windrichting –kracht (Bft) 
Bewolking 

Neerslag 

(mm) 
Min. Max. 

23/06/2021 11,4 18,3 N - 2 Onbewolkt 0,0 

14/07/2021 16,7 20,0 NNW - 4 Bewolkt 0,0 

15/07/2021 16,4 21,1 N - 4 Bewolkt 0,0 

12/08/2021 13,4 23,5 Z - 1 Onbewolkt 0,0 

25/08/2021 13,3 21,0 NNO - 1 Onbewolkt 0,0 

13/09/2021 11,8 19,0 ONO - 2 Bewolkt 0,0 

* Weersomstandigheden dichtstbijzijnde weerstation (Schiphol). 
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BIJLAGE 7: WAARNEMINGEN VLEERMUIZEN 
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ARCHEOLOGISCH ADVIES 
 

Erfgoed Leiden en Omstreken 
 

 

Gemeente: 

 

Hillegom 

Locatieaanduiding: 

 

BP De Hoeksteen (Karel Doormanplein / Sixlaan), Hillegom 

Afas-nummer: 

 

n.v.t. 

Zaaknummer ODWH: 

 

2021-020997 

Omschrijving: 

 

Slopen kerkgebouw en realiseren 12 eengezinswoningen 

Opgesteld door: Marten van Nieuwkoop 

Adviseur RO en archeologie 

m.vannieuwkoop@odwh.nl 

06 82440302 

 

Controle Erfgoed Leiden: 

 

Kirsten van der Kant 

Datum: 13 december 2021 

 

 

 

Planomschrijving 

Op de kadastrale percelen gemeente Hillegom, sectie A, nummers 9640, 7332 en 7333 is 

het plan om een kerkgebouw te slopen en 12 eengezinswoningen met tuin te bouwen. De 

planlocatie ligt binnen de enkelbestemming 'Maatschappelijk' van het bestemmingsplan 

Hillegom Centrum. Binnen deze bestemming zijn geen reguliere woningen toegestaan. 

 

Ten behoeve van de sloop dienen twee esdoorns te worden gekapt en verschillende 

struwelen te worden verwijderd in de tuin van het kerkgebouw. De pastorie woning blijft 

behouden en aan de woning vinden geen werkzaamheden plaats. Wel wordt de functie-

aanduiding bedrijfswoning 2 omgezet in reguliere woning. 

 

De fundering zal op palen zijn. 

 

Globale omvang van het plan: 

 

Oppervlakte: 

 

3500 m2 (plangebied) 

Diepte ingrepen : 

 

50 cm (fundering) + 32-35 cm (systeemvloer) + 7 cm 

(afwerkvloer) = 91-94 cm -mv 

 



   

Advies archeologie De Hoeksteen, Hillegom 

 
Figuur 1 Overzicht van de toekomstige situatie ter plaatse. 

 

Archeologie in het bestemmingsplan 

 

Vigerend bestemmingsplan: Centrum (vastgesteld 23 januari 2014) 

 

In het bestemmingsplan zijn dubbelbestemmingen voor archeologische waarden 

opgenomen. In de voorschriften wordt per dubbelbestemming aangegeven tot welke 

omvang van de bodemingrepen er een vrijstelling geldt. Als deze grenzen worden 

overschreden moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

 

Het plangebied ligt op gronden met de volgende dubbelbestemming(en) voor archeologische 

waarden: 

 

Dubbelbestemming: 

 

Waarde – Archeologie 2 

Vrijstellingsgrenzen:  

Oppervlakte: 500 m2 

Diepte: 100 cm –Mv 

 

Bij doorgang van de plannen worden bovenstaande vrijstellingsgrenzen wel overschreden, 

maar slechts door funderingspalen. In dit kader is het palenplan beoordeeld (zie hieronder).  

 

Omgevingsverordening Zuid-Holland 

In de omgevingsverordening van de Provincie Zuid-Holland zijn regels opgenomen voor het 

beschermen van gronden met een hoge of zeer hoge bekende archeologische waarde en 

voor gronden binnen de Romeinse Limes met een hoge of zeer hoge archeologische 

verwachtingswaarde. Deze gronden zijn aangeduid op kaart 8 in bijlage II van de 

omgevingsverordening. Bij wijziging van het bestemmingsplan moet worden getoetst aan 

deze verordening. 

Het plangebied ligt niet op gronden die zijn aangegeven in deze verordening. 
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Waardenkaart 

In 2014 en 2020 is de archeologische waarden- en verwachtingskaart van Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in een 

nieuwe waardenkaart met bijbehorend rapporten.  

Wink, K., 2014: Archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart 

gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom 

(Raap-rapport 2852). 

Brandenburgh, C.R., 2020: graven in archieven. Een niet-gravend 

verstoringenonderzoek in de bollengemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en 

Teylingen. 

 

Volgens de geactualiseerde kaart geldt voor het huidige plangebied een middelhoge  

archeologische verwachting, gevormd door afgegraven strandwal met kalkrijke top 

(categorie 7). Aan dit soort verwachtingszones wordt tegenwoordig een vrijstelling van 

archeologisch onderzoek verleend bij bodemingrepen kleiner dan 500 m2 en ondieper dan 

100 cm -mv. De beoogde werkzaamheden vallen binnen de vrijstellingsgrens van 100 cm -

mv, met uitzondering van de benodigde heipalen. 

 

Advies 

De vrijstellingsgrenzen uit het vigerend bestemmingsplan worden door het gebruik van 

funderingspalen overschreden.  

 

Wanneer voldaan wordt aan een zogenaamd archeologievriendelijk palenplan, dan is 

archeologisch onderzoek niet nodig. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de 

handreiking archeologievriendelijk bouwen van de RCE1. De belangrijkste eis is dat er 

minimaal 4 meter ruimte tussen de palen(rijen) overblijft. 

 

De Omgevingsdienst heeft het indicatieve palenplan (figuur 2 en 3) beoordeeld. Hieruit 

blijkt dat er sprake is van een archeologievriendelijke bouwwijze. Het palenplan kan in de 

huidige vorm worden goedgekeurd. 

 

Indien de werkzaamheden ongewijzigd worden uitgevoerd vormt het aspect archeologie 

geen belemmering voor de realisatie van het plan. Aan de benodigde omgevingsvergunning 

worden vanuit archeologie geen voorwaarden verbonden als gebruik wordt gemaakt van 

een archeologievriendelijk palenplan.  

 

In alle gevallen geldt verder het volgende: 

 

Melding toevalsvondst 

In geval archeologische resten worden aangetroffen dient dit op grond van artikel 5.10 van 

de Erfgoedwet onmiddellijk te worden gemeld aan de Minister van OC&W. De vondst dient 

gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de melding, ter beschikking te 

worden gesteld of gehouden voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het melden van 

vondsten kan gebruik worden gemaakt van het E-formulier Vondstmelding dat de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft ontwikkeld. 

 

 
1 https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2016/01/01/handreiking-

archeologievriendelijk-bouwen/rce005-brochure_archeologischvriendelijk_bouwen_0.pdf.  

https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2016/01/01/handreiking-archeologievriendelijk-bouwen/rce005-brochure_archeologischvriendelijk_bouwen_0.pdf
https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2016/01/01/handreiking-archeologievriendelijk-bouwen/rce005-brochure_archeologischvriendelijk_bouwen_0.pdf
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Figuur 2 Palenplan westelijk deel nieuwbouw. 

 
Figuur 3 Palenplan oostelijk deel nieuwbouw. 
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