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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Doel van dit bestemmingsplan

De scholen aan de Noordendijk worden gesloopt, waardoor het gebied grotendeels vrij komt voor 
woningbouw. Op 24 september 2019 stelde de gemeenteraad van Dordrecht onder meer met het oog 
hierop de 3e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 vast. Hierin is de scholenlocatie aan de 
Noordendijk aangewezen voor het leefmilieu Rustig Groen; daarvoor was het gebied aangewezen als 
Stedelijk Wonen. Door het leefmilieu te wijzigen naar Rustig Groen zet de gemeenteraad in op de 
groene en blauwe kwaliteiten van het gebied en de duurdere woonmilieus in de omgeving. 

Het bestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk heeft als doel om woningbouw op deze 
locatie mogelijk te maken. Dit geldt ook voor een deel van de nu nog onbebouwde strook grond ten 
westen van de Vlijhaven. De kerk blijft behouden en de scouting Johan & Cornelis de Witt verhuist 
binnen dit gebied. De naam van deze woonbuurt wordt Vlijweide.

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied ligt tussen de Noordendijk, de Oranjelaan, de noordelijke oever van de Vlij aan de 
Wantijbuurt en bevat de jachthaven in de Vlij ten westen van Plan Tij.

Figuur 1: ligging plangebied

1.3  Vigerend bestemmingsplan

In het plangebied geldt het bestemmingsplan "Reeland", vastgesteld op 26 november 2013. 
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De geldende bestemmingen zijn: Maatschappelijk (religie en onderwijs), Groen, Verkeer en Water. 
Daarnaast geldt voor het plangebied de partiële herziening regeling parkeren (2018).

1.4  Toekomstige situatie en ontwikkelstrategie

In het plangebied zal een nieuwe en aantrekkelijke woonbuurt ontstaan met veel aandacht voor de 
natuurlijke setting. Hier zal een voor Nederland vrij uniek zoetwater getijdelandschap worden gecreëerd, 
een "binnenstedelijke Biesbosch”. Zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 2.13.

De gewenste ontwikkeling is beleidsmatig mogelijk gemaakt door bovengenoemde 3e herziening 
Structuurvisie Dordrecht 2040. Definitieve bouwplannen zijn bij het ter inzage leggen van het ontwerp 
bestemmingsplan nog niet bekend. 

De gemeente is eigenaar van de grond. De totaal uit te geven oppervlakte van het plangebied bedraagt 
ca. 2,3 hectare. De locatie is circa 4,5 hectare groot. De ontwikkeling van dit gebied wordt in een 
zogenaamde tender op de markt gezet, waarbij eisen aan en randvoorwaarden voor de ontwikkeling 
worden meegegeven. Deze staan in de zogenaamde bouwenvelop, die als bijlage 1 bij deze toelichting 
is opgenomen. De uiteindelijke invulling van het plan wordt binnen de gegeven eisen en randvoorwaarden 
door de markt (winnaar van de tender) bepaald.

Om tempo te houden in de bouwopgave wil de gemeente niet wachten met een nieuw bestemmingsplan 
voor de woningbouw totdat de bouwplannen definitief zijn. Dit betekent dat - anders dan gebruikelijk - in 
het bestemmingsplan nog niet is vastgelegd waar de woningen precies komen te staan. In plaats 
daarvan zijn gewenste ontwikkelingen vastgelegd in doelen. Voor onderhavig plangebied zijn dit in 
concept de volgende: gebiedseigen ontwikkeling met hoge ecologische waarde, kwalitatief hoogwaardig 
wonen, een aanvaardbare akoestische omgeving en een klimaatbestendige woonbuurt. 
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Bij de uitvoering van het bestemmingsplan zullen burgemeester en wethouders aanvragen van 
vergunningen (de bouwplannen) aan deze doelen toetsen en zo nodig bijsturen. In het plan is in concept 
een monitoringsverplichting opgenomen voor het eerste doel. De raad kan op deze manier nagaan of de 
ontwikkeling, zoals die bij de vaststelling van de 3e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 voor ogen 
stond, ook zo gerealiseerd wordt. Zie hoofdstuk 4.  

Om op deze manier een bestemmingsplan te kunnen maken, is het wenselijk een veel bredere opzet te 
kiezen dan gebruikelijk. In een bestemmingsplan mogen alleen regels worden opgenomen die zien op 
ruimtelijke aspecten ('goede ruimtelijke ordening'), terwijl in de doelen juist ook andere aspecten 
terugkomen. Om een dergelijk bestemmingsplan met bredere reikwijdte te kunnen vaststellen, is het 
plangebied aangemeld als een bijzonder bestemmingsplan: een bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte op grond van de Crisis- en herstelwet. Aanvullend op een 'goede ruimtelijke ordening' kunnen 
in een dergelijk bestemmingsplan dan ook regels worden gesteld voor het bereiken en in stand houden 
van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en het doelmatig 
beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke 
functies.

1.5  Toepassing Crisis- en herstelwet

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het plangebied aangewezen als gebied 
ter uitvoering van de Crisis- en herstelwet (besluit d.d. 4 oktober 2019). 

Dat wil zeggen dat de gemeente Dordrecht voor dit gebied vooruit mag lopen op de Omgevingswet. Dit 
biedt de mogelijkheid om in dit bestemmingsplan een bredere reikwijdte toe te passen en dus meer 
onderwerpen te regelen. Een dergelijk bestemmingsplan biedt daarnaast de mogelijkheid om nu al het 
bestemmingsplan op te stellen, terwijl nog niet helemaal duidelijk is hoe het woongebied er uit komt te 
zien. Dit plan maakt daar gebruik van door onderwerpen als klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit 
en mobiliteit veel meer in hoofdlijnen vast te leggen en de uitwerking daarvan door te schuiven naar de 
fase van vergunningverlening. Door deze aanpak kan de gemeenteraad eerder een bestemmingsplan 
vaststellen.  

Daarnaast wordt in dit bestemmingsplan zoveel mogelijk gewerkt volgens het gedachtegoed van de 
Omgevingswet. Dat wil zeggen zo integraal mogelijk waarbij vooraf is nagegaan of het mogelijk is een 
woonbuurt te ontwikkelen die op zoveel mogelijk onderdelen van de leefomgeving zo hoog mogelijk 
scoort. In hoofdstuk 3 wordt dit toegelicht. Voor een verdere toelichting op de toepassing van de Crisis- 
en herstelwet, zie paragraaf 4.6.

1.6  Participatie en inspraak

Voor de ontwikkeling van deze locatie heeft participatie plaatsgevonden. Een verslag hiervan is 
opgenomen in bijlage 2. 

Ook is er inspraak over het concept ontwerpbestemmingsplan georganiseerd. Het verslag hiervan zal 
ook worden opgenomen in bijlage 3 bij deze toelichting. 

1.7  Overleg

Het in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven overleg wordt gevoerd met:

1. Provincie Zuid-Holland (digitaal formulier)
2. Nederlandse Gasunie;
3. Rijkswaterstaat Zuid-Holland;
4. Tennet TSO;
5. Waterschap Hollandse Delta;
6. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
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7. Stedin;
8. Dienst Gezondheid en Jeugd;
9. Omgevingsdienst Haaglanden.

Het verslag hiervan zal worden opgenomen in bijlage 4 bij deze toelichting. 
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Hoofdstuk 2  Omgevingsaspecten

Dit bestemmingsplan nodigt marktpartijen uit om te komen met een plan voor maximaal zeventig 
woningen. De eisen en randvoorwaarden waaraan inschrijvers moeten voldoen staan in de zogenaamde 
bouwenvelop. De eisen zijn als zogenaamde beoordelingsregels opgenomen in onderhavig 
bestemmingsplan. Deze werken dus door bij de toetsing van aanvragen om omgevingsvergunningen; zie 
hoofdstuk 4 van deze toelichting voor een juridische uitleg.  

Het plan laat ruimte aan de markt, mits ingediende bouwplannen voldoen aan de regels en doelen die in 
dit plan gesteld zijn. In dit hoofdstuk wordt per relevant onderdeel van de fysieke leefomgeving nagegaan 
welke regels gesteld zijn om minimaal te voldoen aan wettelijke voorschriften en het halen van de 
doelen.

Per onderdeel wordt hierna per paragraaf in beginsel de volgende indeling aangehouden:

1. wat is de situatie nu?
2. wat zeggen de Structuurvisie Dordrecht 2040 en ander relevant beleid?
3. welke eisen gelden er vanuit bestaande wet- en regelgeving?
4. wat staat er in de bouwenvelop? 
5. hoe zijn de uitkomsten van stap 1 t/m 4 juridisch vertaald in dit bestemmingsplan?

2.1  Ruimtelijke kwaliteit

2.1.1  Bestaande situatie

Het plangebied bestaat uit een aantal maatschappelijke functies, namelijk scholen, een kerk en een 
scouting. Laatstgenoemde functies blijven in het plangebied. De kerk blijft op de huidige locatie; de 
scouting Johan & Cornelis de Witt verhuist naar de oostzijde van het plangebied. 

Op deze locatie waren oorspronkelijk vier scholen gevestigd. In 2013 verloren twee gebouwen hun 
onderwijsfunctie, te weten Baden Powellaan 1 en Noordendijk 268 (in 2017 gesloopt). Het Da Vinci 
College verhuisde naar de Patersweg en de Stichting Specialisten in Passend Onderwijs naar 
nieuwbouw aan de Sitterstraat. De school De Regenboog, gevestigd Noordendijk 264, zal naar het 
voormalige Regiokantoor aan de Noordendijk 250 verhuizen. Voor het Kompas wordt een locatie aan de 
Maasstraat onderzocht. De verwachting is dat in 2023 de gehele scholenlocatie beschikbaar is voor 
woningbouw.

Ten noorden van de nieuwbouwlocatie bevindt zich de Vlij. Dit water staat in verbinding met het Wantij 
en de Biesbosch. 
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2.1.2  Visie

In het provinciale Omgevingsbeleid (geldend sinds 1 april 2019) is het plangebied aangewezen als 
'stedelijke agglomeratie'. Deze maakt deel uit van het zogenaamd 'dagelijks stedelijk systeem'. 

Binnen de stedelijke agglomeratie stuurt de provincie op sterke en complementaire centra en 
ontwikkelingslocaties bij knooppunten. Nieuwe investeringen in gebiedsontwikkeling, mobiliteit en 
infrastructuur worden zo veel mogelijk geconcentreerd. Daarvoor komen locaties in aanmerking binnen 
de stedelijke agglomeratie, waar het infrastructuurnetwerk nog onbenutte capaciteit heeft en waar door 
de stedelijke dynamiek kansen liggen voor de versterking van de agglomeratiekracht en 
complementariteit in de regio. Andere ontwikkelingslocaties kunnen in aanmerking komen als ze 
uitstekend zijn ontsloten over de weg en per hoogwaardig openbaar vervoer en goed te bereiken zijn per 
fiets.  

In de gemeentelijke Structuurvisie Dordrecht 2040 is het gebied aangewezen voor het leefmilieu Rustig 
Groen. De bebouwing in dit leefmilieu richt zich op het topsegment in het wonen. Voornamelijk 
vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen passen in dit milieu. Hoogbouw is niet passend in dit 
leefmilieu. In zowel onderhavig bestemmingsplan als in de eisen van de bouwenvelop wordt bij dit 
leefmilieu aangesloten. Zo bedraagt de maximale bouwhoogte van de nieuwe woningen niet meer dan 12 
meter.  

Aan het gebied zal kwaliteit worden toegevoegd door het natuurvriendelijker maken ervan (zie hoofdstuk 
2.13 Klimaat en water). Als gevolg van het vertrek van de scholen zal er minder verkeer af- en aanrijden, 
hetgeen het woon- en leefklimaat van de directe omgeving zal verbeteren.

2.1.3  Wettelijk kader

In de Wet ruimtelijke ordening is in algemene zin vastgelegd dat de gemeenten bij het opstellen van 
bestemmingsplannen uitgaan van een goede ruimtelijke ordening en daarvoor onder andere een 
structuurvisie vaststellen. In 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Dordrecht 2040 vastgesteld, 
die daarna een aantal malen is herzien. De vierde herziening is in procedure.

Op grond van de Woningwet heeft de gemeenteraad de Welstandsnota (2015) vastgesteld. Het 
plangebied maakt deel uit van de Dordtwijkzone en is aangewezen voor het gebiedstype Wederopbouw - 
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stempelwijken. Dit gebiedstype zal in onderhavig plangebied niet gerealiseerd worden. Daar er wel aan 
de zogenaamde basiscriteria kan worden getoetst, is geen herziening van de Welstandsnota 
noodzakelijk. Er zal om deze reden evenmin een beeldkwaliteitsplan worden gemaakt. Voor de kwaliteit 
van het openbaar gebied geldt het handboek openbare ruimte.

2.1.4  Vertaling in het plan

Omdat voor het plangebied nog geen concrete woningbouwplannen bekend zijn, bevat dit plan alleen 
een beperkt aantal bouwregels die de ruimtelijke kwaliteit vastleggen. In plaats daarvan stuurt dit 
bestemmingsplan op een aantal doelen, namelijk gebiedseigen ontwikkeling met hoge ecologische 
waarde, kwalitatief hoogwaardig wonen, een aanvaardbare akoestische woonomgeving en een 
klimaatbestendige woonbuurt. In artikel 3 van de regels zijn deze doelen geformuleerd. In hoofdstuk 4 
van de regels zijn deze doelen vertaald naar beoordelingsregels die bij de toetsing van bouwplannen 
gelden. Een voorbeeld hiervan is dat deze moeten voldoen aan eisen voor klimaatadaptief bouwen en 
inrichten.

2.2  Wonen

2.2.1  Bestaande situatie

In de huidige situatie wordt binnen het plangebied niet gewoond. 

2.2.2  Visie

In het provinciale omgevingsbeleid is bepaald dat gemeenten woningen bouwen die goed afgestemd zijn 
op de actuele regionale behoefte.

In de regionale woonvisie (2017) is - rekening houdend met rijksbeleid - vastgelegd dat de Drechtsteden 
een gezamenlijk taakstelling heeft om bijna 10.000 woningen te bouwen tot en met 2030. Op basis van 
een woningmarktonderzoek (RIGO 2017) heeft zich dit vertaald in een koers voor Dordrecht. Deze koers 
kenmerkt zich door een vraag in alle segmenten, met een zeer grote nadruk op het duurdere segment 
maar ook grote behoefte aan betaalbare woningen. In de collegeperiode tot en met 2022 wil Dordrecht 
4.000 woningen bouwen verdeeld in diverse segmenten, zoals uitgewerkt in het voorstel 
woningbouwprogrammering (raadsbesluit 18 december 2018). Daarnaast wordt voor de periode daarna 
gezocht naar locaties voor nog eens 6.000 woningen. Deze koers is verder uitgewerkt in een 
gemeentelijke woonvisie, i.c.de Dordtse paragraaf woonvisie "Goed Wonen in Dordrecht 2019-2031". De 
gemeenteraad stelde deze paragraaf vast op 17 december 2019.  

De locatie Noordendijk is in deze opgave aangewezen om een deel van de eerste 4.000 woningen te 
bouwen. In de gemeentelijke structuurvisie is de locatie daartoe aangewezen als te ontwikkelen Rustig 
Groen. Hier is ruimte voor wonen in een ruime, rustige en groene (of blauwe) omgeving.

2.2.3  Wettelijk kader

De provincie heeft in de Omgevingsverordening vastgelegd dat de regio een woningbouwprogramma 
opstelt dat door gedeputeerde staten van Zuid-Holland moet worden goedgekeurd. Woningbouwplannen 
die binnen dit regionale woningbouwprogramma passen, voldoen aan het provinciaal woonbeleid. Op 17 
maart 2020 is het regionale woningbouwprogramma 2020 goedgekeurd. Daarmee is tevens voldaan aan 
de zogenaamde Ladder voor duurzame verstedelijking zoals vastgelegd in het Besluit ruimtelijke 
ordening. Zie voor de motivering bijlage 5 van deze toelichting.

2.2.4  Onderzoek

De bouwenvelop laat zien dat in het gebied zeventig woningen gebouwd kunnen worden met veel ruimte 
voor water en groen. Deze locatie leent zich in het bijzonder door de ligging aan de Vlij en de nabijheid 
van het centrum tot een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu. In deze nieuwe buurt is ruimte voor 
woningen vanaf ca €450.000,-. 

Conclusie
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De ontwikkeling tot kwalitatief hoogwaardige en nieuwe woonbuurt past binnen de wettelijke kaders en 
de visie van de gemeente. 

2.2.5  Vertaling in het plan

In het bestemmingsplan is het doel 'kwalitatief hoogwaardig wonen' overgenomen in artikel 3. Dat 
betekent dat burgemeester en wethouders steeds zullen toetsen of de ontwikkelde bouwplannen 
voldoen aan de gewenste kwaliteit.

Om het woonmilieu Rustig Groen te waarborgen bepaalt artikel 6 (bestemming Ontwikkelingsgebied) 
onder meer dat niet meer dan 70 woningen gebouwd mogen worden en de bouwhoogte niet meer dan 12 
meter bedraagt. Woningen dienen te voldoen aan de eisen voor klimaatadaptief bouwen en inrichten. 

2.3  Werken en voorzieningen

2.3.1  Bestaande situatie

Het plangebied is in de huidige situatie bestemd voor maatschappelijke voorzieningen. De scholen 
worden gesloopt, de kerk blijft en de scouting wordt binnen het gebied verplaatst. 

2.3.2  Visie

Binnen het leefmilieu Rustig Groen kan beperkt sprake zijn van functiemenging met extensieve 
(recreatieve) bedrijvigheid, maar de gebruiksintensiteit en dichtheden in dit milieu zijn laag. 

2.3.3  Wettelijk kader

Provinciaal is vastgelegd dat er binnen de gemeente voldoende ruimte moet zijn voor met name zware 
bedrijvigheid. Het provinciale beleid is er op gericht de leegstand aan kantoorruimte terug te dringen. Ten 
aanzien van voorzieningen geldt de zogenaamde Ladder voor duurzame verstedelijking. Dat wil zeggen 
dat aangetoond moet worden dat er sprake is van een actuele behoefte (zie 2.2.3).

2.3.4  Onderzoek

In dit plangebied zullen geen nieuwe voorzieningen worden gerealiseerd. Door de keuze om hier 
woningen te realiseren, verdwijnt grotendeels de maatschappelijke bestemming. 

Conclusie/integrale afweging

Dit bestemmingsplan zet primair in op wonen. Dat past binnen de wettelijke kaders en de visie van de 
gemeente.  

2.3.5  Vertaling in het plan

Voor de ontwikkeling van de woonbuurt is de bestemming Ontwikkelgebied opgenomen. De kerk en de 
scouting zijn op maat bestemd (bestemming Maatschappelijk). 

2.4  Mobiliteit

2.4.1  Bestaande situatie

In de bestaande situatie zijn binnen het plangebied nog enkele functies aanwezig, die in beperkte mate 
verkeer aantrekken. Het gebied is goed ontsloten via de Noordendijk. In de huidige situatie is geen 
sprake van parkeerdruk.
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2.4.2  Visie

De Structuurvisie Dordrecht 2040 stelt bij de ontwikkeling van rustige en groene woongebieden de 
leefbaarheid voorop. Dit betekent dat er binnen het plangebied geen doorgaande autoweg komt. Wel 
dient de Wantijbuurt via de Noordendijk te worden ontsloten; dit is aan de oostzijde van het plangebied. 
Dit is een 30 km-weg van maximaal 4,5 meter breed. Voor wandelaars en fietsers is dit gebied goed te 
bereiken. Er is een oost-west voetverbinding die het maken van een wandeling langs de zuidelijke oever 
van de Vlij mogelijk maakt.

2.4.3  Wettelijk kader

In aansluiting op het beleid van Rijk en provincie wordt in Dordrecht ingezet op binnenstedelijk bouwen 
en terugdringing van de automobiliteit. De bestaande wet- en regelgeving op het onderdeel mobiliteit 
levert geen beperkingen op voor de ontwikkeling tot woongebied. In de gemeentelijke beleidsregel 
parkeren is vastgelegd welke parkeernormen gelden voor woningbouw. In de bouwenvelop staat hierover 
nog dat in elk geval de eerste auto op eigen terrein moet worden geparkeerd. Een tweede en volgende 
auto mag dan geconcentreerd in openbare ruimte. 

2.4.4  Onderzoek

Omdat sprake is van een binnenstedelijke ontwikkeling waarbij bestaande functies grotendeels 
verdwijnen en vervangen worden door een groen en rustig woonmilieu heeft geen uitgebreid 
verkeersonderzoek plaatsgevonden. De verkeersafwikkeling kan goed op de bestaande infrastructuur 
plaatsvinden. Daar waar nodig zijn in de bouwenvelop eisen gesteld aan de ontsluiting van het 
plangebied. 

Conclusie/integrale afweging

Deze ontwikkeling voldoet aan de wettelijke kaders en de visie van de gemeente.

2.4.5  Vertaling in het bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is over dit omgevingsaspect geen specifiek doel opgenomen. Wel dient via de 
beoordelingsregels aan de eisen in paragraaf 2.3 van de bouwenvelop te worden voldaan. 

2.5  Externe veiligheid

2.5.1  Bestaande situatie

Binnen het plangebied zijn geen functies aanwezig, die een veiligheidsrisico vormen. 

2.5.2  Visie

In Structuurvisie Dordrecht 2040 is het plangebied aangewezen als een rustig en groen woonmilieu 
waarbinnen de woonfunctie dominant aanwezig is. In de afweging van een aanvaardbaar 
maatschappelijk risico wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke waarde voor het groepsrisico: niet 
meer dan 0.75 maal de oriëntatiewaarde.

2.5.3  Wettelijk kader

Rijk

Op basis van diverse wettelijke voorschriften, zoals de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, het Besluit 
externe veiligheid transportroutes en het Besluit externe veiligheid inrichtingen, dienen bij het opstellen 
van dit bestemmingsplan minimaal de normen voor plaatsgebonden risico in acht te worden genomen. 
Daarnaast gelden aandachtsgebieden waarbinnen een afweging moet worden gemaakt of nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen maatschappelijk aanvaardbaar worden geacht. 

Provincie (Omgevingsverordening)

De Omgevingsverordening stelt voor het plangebied geen aanvullende regels ten aanzien van externe 
veiligheid.
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Gemeente 

Op basis van diverse wettelijke voorschriften dient de gemeente aandacht te besteden aan het 
onderwerp externe veiligheid in ruimtelijke plannen. Hiervoor heeft Dordrecht in 2005 gemeentelijk 
risicobeleid vastgesteld in het "Toetsingskader Externe Veiligheid". Naast het plaatsgebonden risico en 
het groepsrisico worden ruimtelijke plannen beoordeeld op hun effecten op het gebied van de 
zelfredzaamheid van de in het gebied aanwezige personen, de beheersbaarheid van een incident voor de 
hulpverleningsdiensten (bereikbaarheid, opstelmogelijkheden, inzetbaarheid van middelen - zowel 
repressief als preventief -, hulpverleningscapaciteiten) en de optredende resteffecten.

2.5.4  Onderzoek

Naar diverse omgevingsaspecten is onderzoek verricht. Dit geldt ook voor het aspect externe veiligheid. 
Dit onderzoek is als onderdeel van de quickscan milieu van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in  
bijlage 6 bij deze toelichting opgenomen.

De Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid heeft de risicobronnen in beschouwing genomen. Hieruit bleek 
dat het plangebied binnen het invloedsgebied van het bedrijf Chemours, de Beneden - Merwede en het 
spoor Dordrecht  - Lage Zwaluwe is gelegen. Het plan ligt niet binnen een aandachtsgebied van een 
deze bronnen. Gelet hierop leidt het plan niet tot een stijging van het groepsrisico. 

Onderdeel van de beoordeling van de risico's in het plangebied is het door Dordrecht vastgestelde 
Toetsingskader Externe Veiligheid. Naast plaatsgebonden risico en groepsrisico worden plannen 
getoetst op hun effecten voor beheersbaarheid, zelfredzaamheid en resteffecten.

Beheersbaarheid en zelfredzaamheid 

De Veiligheidsraad Zuid Holland Zuid adviseert de woningen en de bijeenkomstgebouwen te voorzien van 
uitschakelbare mechanische ventilatie conform artikel 4.124 lid 4 van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving: Een mechanisch ventilatiesysteem heeft een voorziening waarmee het systeem 
handmatig kan worden uitgeschakeld bij een externe calamiteit die kan leiden tot een voor de 
gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht. 

Met betrekking tot de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen binnen het plangebied moet er 
voldaan worden aan de Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019 (Brandweer Nederland, 
2020).

2.5.5  Vertaling in het bestemmingsplan

In het bestemmingsplan zijn geen specifieke regels over dit onderwerp opgenomen, behalve dat in het 
plangebied voldoende bluswatervoorzieningen gerealiseerd dienen te worden. In de bouwenvelop is de 
eis opgenomen dat er in het plangebied een noodverbinding komt i.v.m. calamiteiten. Via het 
bestemmingsplan werkt deze eis door. 

2.6  Geluid 

2.6.1  Bestaande situatie

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van een aantal wegen, namelijk de Noordendijk, de route 
Merwedestraat/Oranjelaan en de Baden Powelllaan (grotendeels 30 km).

2.6.2  Visie

In de Structuurvisie Dordrecht 2040 is dit gebied aangewezen als toekomstig rustig en groen 
woongebied. Binnen dit woonmilieu wordt gestreefd naar rustig wonen. In beginsel bedraagt de 
maximale geluidsbelasting 48 dB. Dit is de voorkeursgrenswaarde, 
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2.6.3  Wettelijk kader

In de Wet geluidhinder is bepaald onder welke voorwaarden hogere geluidbelastingen dan de 
voorkeursgrenswaarden mogelijk zijn. In de gemeentelijke beleidsregel hogere waarden (2007) is 
bepaald onder welke voorwaarden de gemeente hogere geluidbelastingen aanvaardbaar vindt, verder te 
noemen een aanvaardbare akoestische woonomgeving. De gemeente kiest er in dit beleid voor niet de 
maximale wettelijke grenzen op te zoeken, maar biedt wel ruimte om hogere geluidbelastingen toe te 
staan dan de voorkeursgrenswaarden van 48 dB.

2.6.4  Onderzoek

Uit onderzoek van de Omgevingsdienst Zuid-Holland (opgenomen in de quickscan milieu, bijlage 6) blijkt 
dat het grootste deel van het plan een geluidbelasting ondervindt, die hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit wordt veroorzaakt door het verkeer op de Noordendijk.

Bron- en overdrachtsmaatregelen geluid

Als eerste moet nagegaan worden of er bronmaatregelen kunnen worden genomen die de 
geluidbelasting verlagen. De Noordendijk en de Oranjelaan zijn hoofdwegen. Het verlagen van de 
snelheid is dan niet gewenst. De Baden Powelllaan is geen hoofdweg. In de huidige situatie wordt de 
Baden Powellaan op 50 meter vanaf de Noordendijk een 30 km-weg. De Baden Powellaan wordt in zijn 
geheel een 30 km-weg. 

Voor de Noordendijk en de Oranjelaan is het toepassen van stil wegdek ongewenst. De diverse 
kruisingen en uitritten, het langsparkeren en het tankstation zorgen voor wringend verkeer en dat maakt 
het ongeschikt om stil wegdek toe te passen. Het is vanuit stedenbouwkundig oogpunt ongewenst om 
parallel aan de Noordendijk een geluidscherm te plaatsen. 

Het nemen van maatregelen is dus maar beperkt mogelijk en betreft het terugbrengen van de snelheid 
op de Baden Powelllaan naar 30 km.

Het is mogelijk om met de beoogde woningen afstand te houden tot de bron. Uit de quickscan milieu 
blijkt dat wat betreft de Noordendijk dan ruim de helft van het plangebied moet worden vrijgehouden van 
woningen om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. De bouwmogelijkheden worden flink verruimd 
wanneer dit met één stap van 5 dB wordt verhoogd. Onder voorwaarden wordt bdeze mogelijheid 
geboden. 

2.6.5  Vertaling in het bestemmingsplan

In het bestemmingsplan wordt opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
verleend indien woningen of andere geluidgevoelige gebouwen op de gevel voldoen aan de wettelijke 
voorkeursgrenswaarde of aan de in de tabel gestelde hogere waarden. 

Die hogere waarden:

Bron Aantal 
woningen

Hogere 
waarde

Wettelijk 
maximum

Aanvullende eisen

Noordendijk max 70 53 dB 63 dB Zie beoordelingsregels

Oranjelaan max 70 53 dB 63 dB Zie beoordelingsregels

Voor woningen langs de Baden Powelllaan, een 30 km-weg, worden geen hogere waarden vastgesteld. 

Wel worden hier dezelfde regels gehanteerd. De gevelbelasting op geluidgevoelige gebouwen langs de 
Baden Powelllaan moet voldoen aan 48 dB (de wettelijke voorkeursgrenswaarde) of aan maximaal 53 
dB, met inachtneming van de voorwaarden hieronder. Dove gevels worden niet toegestaan. 

Voor geluidgevoelige bestemmingen waarbij de gevelbelasting vanwege wegverkeer (50 km- en 30 
km-wegen) groter is dan de voorkeursgrenswaarde en maximaal 53 dB bedraagt, gelden de volgende 
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voorwaarden:

De eerstelijns bebouwing voorziet in voldoende afschermende werking waardoor bij de woningen in 
het achterliggende gebied voldaan wordt aan de wettelijke voorkeursgrenswaarden.
Iedere woning beschikt over een geluidluwe zijde, een geluidluwe buitenruimte en een goede 
woningindeling.
Onder een geluidluwe zijde wordt verstaan dat ter plaatse van de hele gevel van de betreffende 
woning aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.
Onder een geluidluwe buitenruimte wordt verstaan een buitenruimte waar wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde.
Onder een goede woningindeling wordt verstaan dat per woning minimaal de helft van de 
slaapkamers (waarbij naar boven toe wordt afgerond) is gelegen aan de geluidluwe zijde.

De beoogde woningbouwlocatie is aan de randen geluidbelast vanwege wegverkeer. Het beoogde 
woonmilieu is rustig en groen wonen, maar wel gelegen in stedelijk gebied. Bovenstaande regeling 
voorziet erin dat de eerstelijnsbebouwing met een gevelbelasting tot maximaal 5 dB boven de wettelijke 
voorkeursgrenswaarde kan worden gerealiseerd. Daarbij worden voorwaarden gesteld aan deze 
woningen en moet bij woningen in het achterliggend gebied aan de voorkeursgrenswaarde worden 
voldaan. Deze regel wordt ook toegepast langs de Baden Powellaan, die in zijn geheel tot 30 km-weg 
wordt gemaakt.

In het geluidonderzoek is de cumulatieve geluidbelasting ook in beeld gebracht. In het te bebouwen 
gebied ligt die tussen de 48 en 58 decibel. Dat is te omschrijven als redelijk tot matig. Vanwege de 
ligging in stedelijk gebied en onder bovenstaande voorwaarden wordt dit een akoestisch aanvaardbare 
situatie geacht.

2.7  Luchtkwaliteit en stikstof

2.7.1  Bestaande situatie

Het plangebied is gelegen langs de Noordendijk, de route Merwedestraat/Oranjelaan en de Baden 
Powelllaan. In de huidige situatie is geen sprake van overschrijdingen van de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit en is de laatste jaren sprake van een verbetering.

2.7.2  Wettelijk kader

De Wet milieubeheer (Wet luchtkwaliteit) stelt grenswaarden aan luchtkwaliteit. Het Besluit nibm 
(Besluit niet in betekenende mate) bepaalt dat een woonwijk met één toegangsweg en 1.500 woningen 
in niet betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreinigingen.

De Wet natuurbescherming beschermt bestaande natuurwaarden. Projecten die leiden tot toename van 
stikstofdepositie op één of meer in het kader van Natura 2000 beschermde stikstofgevoelige habitats, 
waarvan de kritische depositiewaarde (verder: KDW) wordt overschreden of door de toename 
overschreden kan worden, zijn vergunningplichtig. Een bestemmingsplan mag pas vastgesteld worden 
als duidelijk is dat de Wet natuurbescherming geen belemmering kan opleveren. Het gaat hierbij ook om 
beschermde flora en fauna.

2.7.3  Visie

In de Structuurvisie Dordrecht 2040 is bepaald dat de gemeente zich inspant om de knelpunten op het 
gebied van luchtkwaliteit weg te nemen door uitvoering te geven aan de projecten uit het regionaal plan 
luchtkwaliteit. Dit plan bevat doorstroommaatregelen, fysieke ingrepen en borgt de beoordeling van 
luchtkwaliteitseisen bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het collegeprogramma is de ambitie opgenomen 
om in 2030 te voldoen aan de normen die de World Health Organisation (WHO) stelt aan schone lucht. 
De gemeente Dordrecht doet mee aan het Schone Lucht Akkoord (13 januari 2020). 
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2.7.4  Onderzoek

Uit de quick scan milieu (bijlage 6 van de plantoelichting) blijkt dat voldaan wordt aan de grenswaarden 
en dat het project niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreinigingen. Daarnaast blijkt uit de 
NSL-monitoringstool dat de grenswaarden voor NO2, PM10 en PM2,5 niet zullen worden overschreden. 
Er is daarmee sprake van een 'goede ruimtelijke ordening'. 

Naar stikstof is onderzoek (bijlage 8) gedaan, rekening houdend met de uitspraken van de Raad van 
State over het Programma Aanpak Stikstof. Voor de gebruiksfase van de nieuwbouwwoningen binnen 
het plangebied is berekend dat de stikstofemissie als gevolg van de plansituatie (verkeersgeneratie) niet 
leidt tot een depositie van stikstof op relevante nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Voor de sloop- en 
bouwfase is bepaald dat een emissie als gevolg van deze bouwfase van maximaal 204,6 kg NOx op 
jaarbasis niet leidt tot een toename van de depositie op nabij gelegen Natura 2000-gebieden. De 
uitvoering van dit bestemmingsplan binnen deze emissie is mogelijk. 

2.7.5  Vertaling in het plan

Voor bewoners van nieuwe woningen geldt een verbod op houtstook, zowel binnen als buiten de woning. 

2.8  Bedrijven en milieuzonering

2.8.1  Bestaande situatie

Milieuzonering heeft betrekking op het ruimtelijk scheiden van milieubelastende functies zoals bedrijven 
en milieugevoelige functies zoals woningen. Het scheiden van milieubelastende en milieugevoelige 
bestemmingen dient twee doelen: 1. het in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken 
van hinder en gevaar bij gevoelige bestemmingen; 2. het bieden van voldoende zekerheid aan de 
milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld bedrijven) zodat zij de activiteiten duurzaam en binnen 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. In het plangebied zelf en in de directe nabijheid ervan 
komt een aantal milieubelastende activiteiten voor.

2.8.2  Visie

In de Structuurvisie Dordrecht 2040 is het gebied aangewezen voor rustig en groen wonen en wordt geen 
ruimte gelaten voor bedrijvigheid in het plangebied. Ingezet wordt op een beleid van scheiding van 
functies, zodat bedrijven en woningen op voldoende afstand van elkaar geprojecteerd zijn.

2.8.3  Wettelijk kader

Op grond van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit dienen milieubelastende activiteiten 
voldoende afstand te houden tot woningbouw. De Wet ruimtelijke ordening verplicht vooraf te 
onderzoeken of de uitvoering van dit bestemmingsplan kan leiden tot strijdigheid met de Wet 
milieubeheer en of er met dit bestemmingsplan sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en 
een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.  

2.8.4  Onderzoek

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft de milieubelastende activiteiten in en buiten het plangebied 
onderzocht (quick scan milieu, bijlage 6). Uit het onderzoek blijkt dat enkele hiervan relevant zijn voor 
het plangebied. Dit betreft de kerk met een milieucontour van 30 meter, de scouting met eveneens een 
contour van 30 meter en de jachthaven met een milieucontour van 50 meter. Onderzocht is of deze 
contouren verkleind kunnen worden. Hiervoor heeft de Omgevingsdienst aanvullend onderzoek laten 
verrichten. Hieruit blijkt dat de milieubelasting van zowel de kerk als de scouting beperkt is. De contour 
kan om deze reden teruggebracht worden naar 10 meter (milieucategorie 1 i.p.v. 2). De contour van de 
jachthaven kan vastgesteld worden op 30 meter (milieucategorie 2 i.p.v. 3). Deze contouren zijn op de 
verbeelding aangegeven. Het onderzoek is als bijlage 9 bij deze toelichting opgenomen. Hierbij hoort 
een akoestisch onderzoek (bijlage 10). 
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2.8.5  Vertaling in het bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is rekening gehouden met milieubelastende functies in het plangebied en de 
directe omgeving ervan door minimale afstanden aan te houden tussen deze functies en woningen.

2.9  Openbare ruimte

2.9.1  Bestaande situatie

De locatie vervult voor zowel de Wantijbuurt als de Vogelbuurt momenteel een belangrijke ontmoetings- 
en recreatiefunctie voor kerkgangers, leden van de scouting, scholieren en hondenbezitters. Het gebied 
verandert als gevolg van de sloop van de scholen van karakter. De gronden die na sloop vrijkomen voor 
bebouwing worden tijdelijk ingevuld. De invulling van het terrein zal gedaan worden met 3 (of 4) Tiny 
Houses en krijgt een groen karakter. De bewoners hiervan worden betrokken bij het beheer van het 
terrein. 

2.9.2  Wettelijk kader

In het handboek kwaliteit openbare ruimte is - rekening houdend met regelgeving van rijk, provincie en 
waterschappen - het beleid van de gemeente bepaald.

2.9.3  Visie

In de Structuurvisie Dordrecht 2040 wordt voor het rustige en groene leefmilieu ingezet op een 
kwaliteitsniveau standaard. 

2.9.4  Onderzoek

Ondanks het vertrek van de scholen uit het gebied wordt beoogd deze ontmoetings- en recreatiefunctie 
zoveel mogelijk te behouden. Dit betekent dat de openbare ruimte in het plangebied uitnodigend moet 
zijn en goede wandel- en fietsverbindingen naar de omliggende buurten moet bieden. In het handboek 
kwaliteit openbare ruimte staan eisen voor het onderdeel nieuwe woongebieden.

2.9.5  Vertaling in het plan

In dit plangebied is het uitgangspunt dat de kwaliteit van het openbaar gebied minimaal voldoet aan de 
kwaliteit nieuwe woongebieden. In de regels zijn nog geen regels opgenomen over de kwaliteit van de 
openbare ruimte. In een volgende fase van de bestemmingsplanprocedure is dit mogelijk wel het geval. 

2.10  Cultureel erfgoed

2.10.1  Bestaande situatie

Dordrecht ontleent haar identiteit vooral aan het water en de havens. Met name de handel in hout was 
belangrijk voor Dordrecht. In 1664 was er reeds een houtzaagmolen (Het Fortuin) en later De Nagtegaal 
(1752) in het plangebied. De locatie deed lange tijd dienst als balkengaten waar het hout lag “te 
wateren”. Vers gekapte, omgezaagde boomstammen werden langdurig in het water gelegd zodat de 
verwerkbaarheid verbeterde, de duurzaamheid van het hout werd verhoogd en het werken van hout (o.a. 
krom trekken) na droging werd verminderd. In de jaren 50 van de vorige eeuw zijn de balkengaten 
gedempt en tussen 1955 - 1983 werden de schoolgebouwen gebouwd. 

Het plangebied bevat geen monumenten. De kerk en het gebouw van de scouting komen uit de 
Wederopbouwperiode. 
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2.10.2  Wettelijk kader

De Monumentenwet 2007 (Wet op de archeologische monumentenzorg) verplicht de gemeente om 
archeologische waarden te onderzoeken en af te wegen in het bestemmingsplan. De gemeentelijke 
beleidsnota archeologie (2012) schrijft voor op welke wijze verwachtingen vertaald moeten worden naar 
bestemmingsplanregels voor bodemverstoringen. Daarnaast moet in een bestemmingsplan met 
cultuurhistorische waarden rekening worden gehouden. 

2.10.3  Visie

In de bouwenvelop staat hierover het volgende: "Verwijzingen naar deze typisch Dordtse cultuurhistorie 
kan bijdragen aan een gebiedseigen identiteit van de woonbuurt." Dit is onder 2.10.1 beschreven.

2.10.4  Onderzoek

Voor het gebied is geen archeologisch onderzoek nodig. De reden hiervan is dat dit gebied buitendijks 
ligt en met meer dan 3,5 meter is opgehoogd.

2.10.5  Vertaling in het plan

In het plan zijn dan ook geen regels over dit onderwerp opgenomen. 

2.11  Energie en duurzaamheid

2.11.1  Bestaande situatie

In de huidige situatie draagt het plangebied niet bij aan de energiedoelstelling van Dordrecht. De huidige 
gebouwen zijn energievragend uit niet-duurzame bronnen.

2.11.2  Visie

De Structuurvisie Dordrecht 2040 zet in op een duurzaam Dordrecht. Dat wil zeggen een gemeente die 
in 2050 klimaatneutraal is. In de regionale energiestrategie (2018) is vastgelegd dat Dordrecht in 2050 
een energieneutrale stad is en de woningvoorraad in 2035 energieneutraal is. Voor Vlijweide betekent dit 
dat uitgegaan zal worden van een energieneutrale woonbuurt.

De gemeente Dordrecht hecht waarde aan duurzaamheid in brede zin. Deze ambitie is vastgesteld in 
het Convenant Kwaliteit Nieuwbouw Drechtsteden. 

2.11.3  Wettelijk kader

Het Bouwbesluit verplicht bij nieuwbouw dat woningen bijna energieneutraal zijn (BENG-norm per 
01-01-2021). Het Bouwbesluit is uitputtend bedoeld als het gaat om het stellen van regels over de 
energieprestatie van gebouwen. Dit bestemmingsplan mag op dit onderdeel geen strengere eisen 
stellen. 

Met de Wet van 9 april 2018 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang 
energietransitie) is sinds 1 juli 2018 de gasaansluitplicht voor kleingebruikers bij nieuwbouw geschrapt. 
Nieuwbouw wordt dus niet meer aangesloten op aardgas. De Bouwverordening gemeente Dordrecht 
2010, artikel 2.7.3A, verplicht tot aansluiting op het Warmtenet Dordrecht. 

2.11.4  Onderzoek

Het plangebied valt in het leveringsgebied van HVC. Daarom geldt een verplichte aansluiting op dit 
warmtenet. 

2.11.5  Vertaling in het bestemmingsplan

Over energie en duurzaamheid zijn gelet op bovengenoemde wettelijke bepalingen geen regels gesteld. 
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2.12  Ecologie en groen

2.12.1  Bestaande situatie

In de huidige situatie kent het plangebied water in de vorm van de Vlij. In het plangebied staan een 
aantal (beschermde) bomen en ten westen van de jachthaven bevindt zich een groenstrook. 

2.12.2  Wettelijk kader

De Wet natuurbescherming beschermt bestaande natuurwaarden. In de Algemene Plaatselijke 
Verordening is een verbod opgenomen voor de kap van bomen die op de lijst waardevolle bomen staan. 
Zie ook de bouwenvelop in bijlage 1 van deze toelichting. 

2.12.3  Visie

In de Structuurvisie Dordrecht 2040 is een streefwaarde voor buurtrecreatief groen opgenomen van 10 m2 
per woning. Binnen de groene woonomgeving dient genoeg ruimte te zijn om te spelen (zie hierna onder 
Klimaat en water). 

2.12.4  Onderzoek

Naar beschermde flora en fauna is onderzoek gedaan (bijlage 11 van deze toelichting). In het plangebied 
zijn gebouwen aanwezig waarin vleermuizen zouden kunnen verblijven. Hiervoor is een aanvullend 
onderzoek verricht (bijlage 13). 

Ook naar de getijdenwerking in het Vlij is natuuronderzoek verricht. Zie bijlage 12 van deze toelichting. 
Naar aanleiding hiervan wordt het onderzoek naar stikstofdepositie aangevuld. 

2.12.5  Vertaling in het plan

Over deze onderwerpen zijn geen regels gesteld. In dit verband wordt wel gewezen op regels vanwege 
klimaatadaptatie (zie de volgende paragraaf). Deze regels zorgen voor voldoende groen in deze nieuwe 
woonbuurt. 

2.13  Klimaat en water

2.13.1  Bestaande situatie

Het plangebied is nog niet klimaatbestendig of klimaatadaptief. Aan de noordkant bevindt zich de Vlij; 
verder is er geen water in het plangebied. De Noordendijk is een waterkering, waarvan de 
beschermingszone binnen het plangebied valt. Het plangebied is dus buitendijks gelegen. 

2.13.2  Visie

In de structuurvisie zet Dordrecht in op de ambitie klimaatneutraal in 2050. Dit is concreet vertaald in 
het Convenant Klimaatadpatief Bouwen in Zuid-Holland (2018). In dit convenant zijn procesafspraken 
gemaakt gericht op het verminderen van de wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling en het 
vergroten van de biodiversiteit. Het Convenant is op 4 oktober 2018 van start gegaan. In 
de eerste fase van dit convenant is toegewerkt naar een minimaal programma van eisen (in concept) 
voor nieuwbouw in relatie tot:

Hevige neerslag: Hevige neerslag leidt niet tot grote schade aan infrastructuur, gebouwen, 
eigendommen of groen in of buiten het plangebied;
Droogte: Langdurige droogte leidt niet tot verdroging of schade aan de gebouwde omgeving;
Hitte: Tijdens hitte biedt de bebouwd omgeving een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving;
Bodemdaling: Bodemdaling in bebouwd gebied blijft beperkt en betaalbaar;
Overstromingen: Bebouwde omgeving is bestand tegen overstromingen;
Biodiversiteit: Groenblauwe structuur en biodiversiteit worden versterkt op de planlocatie en in de 
directe stedelijke omgeving;
Bewegen: De openbare ruimte nodigt uit tot sportief gebruik en langer verblijven/ontmoeten.
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2.13.3  Onderzoek

Een van de doelen is het klimaatbestendig maken van deze nieuwe woonbuurt. De Vlij kan hierbij een 
rol vervullen. Immers, vanwege het veranderende klimaat worden waterberging en waterveiligheid steeds 
belangrijker. De ontwikkeling van deze locatie wordt dan ook aangegrepen om van de Vlij een zoetwater 
getijdelandschap te maken. Eb en vloed krijgen vrij spel. Tevens zal dit zoetwater getijdelandschap een 
uniek en gezond woonmilieu opleveren met een grote recreatieve en ecologische waarde. Daarnaast zal 
40% van het plangebied (de gronden met de bestemming Ontwikkelingsgebied) ingericht worden als 
groen of water. 

2.13.4  Vertaling in het bestemmingsplan

De ambitie om van deze locatie een klimaatbestendige woonbuurt te maken is vertaald naar 
inrichtingseisen die gelden bij het bouwen en/of inrichten van het nieuwe woongebied. Voor bouw- of 
inrichtingsplannen geldt dat bij de aanvraag omgevingsvergunning een inrichtingstekening wordt 
ingediend waaruit blijkt hoe aan de inrichtingseisen voor klimaat kan worden voldaan. Dit betekent ook 
dat bewoners straks een omgevingsvergunning nodig kunnen hebben voor het verharden van gronden die 
aangewezen zijn of meetellen in het oppervlak van 40% groenblauw. 

2.14  Bodem en explosieven

2.14.1  Bestaande situatie

In het plangebied is sprake van enige bodemverontreiniging. In het gebied is geen kans op de 
aanwezigheid van explosieven.

2.14.2  Wettelijk kader

Wettelijk is het verplicht de bodemkwaliteit te onderzoeken voordat er gebouwd kan worden.

2.14.3  Visie

In de Structuurvisie Dordrecht 2040 wordt minimaal ingezet op behoud van de kwaliteit van de 
ondergrond.

2.14.4  Onderzoek

Op de locaties Noordendijk 268 en Noordendijk 264 en omgeving is los van elkaar een verkennend 
bodemonderzoek en asbestonderzoek uitgevoerd. Tevens is in de Vlij een waterbodemonderzoek 
uitgevoerd. Bij het waterbodemonderzoek in De Vlij zijn sterke verontreinigingen met zware metalen en 
PCB aangetroffen. Op de Noordendijk 264 en omgeving zijn 2 spots met verontreinigingen aangetroffen 
te weten PAK (< 25 M3) en Zink. Omdat het scoutingterrein bij de uit te geven percelen is betrokken 
dient daar nog bodemonderzoek plaats te vinden om enerzijds de zinkverontreiniging af te perken en 
verkennend bodemonderzoek uit te voeren. Voor de Noordendijk 268 is een saneringsplan opgesteld. De 
verontreinigingen op de Noordendijk 264 e.o. dienen te worden gesaneerd voordat sprake kan zijn van 
herontwikkeling van deze locatie. Voor het terrein van de scouting heeft een aanvullend 
bodemonderzoek plaats gevonden (Bijlage 15). 

2.14.5  Vertaling in het plan

In het plan zijn over dit onderwerp geen regels opgenomen.
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2.15  M.e.r.-beoordeling

2.15.1  Regelgeving en beleid

De ruimtelijke ontwikkeling waarin dit bestemmingsplan voorziet, is een activiteit als bedoeld in bijlage D 
van het Besluit m.e.r.: D11.2 De aanleg van een stedelijk ontwikkelingsproject. M..e.r. staat voor: 
milieueffectrapportage. De vraag is of deze ontwikkeling belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal 
veroorzaken. 

2.15.2  Onderzoek

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft in opdracht van de gemeente een notitie opgesteld voor 
deze zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Hieruit blijkt dat geen milieueffectrapportage behoeft te 
worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Zie 
bijlage 14.

2.15.3  Conclusie

De uitkomst van de vormvrije m.e.r.- beoordeling is dat er geen sprake is van bijzondere 
omstandigheden ten aanzien van de kernmerken en de locatie van het project die zouden kunnen leiden 
tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 
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Hoofdstuk 3  Integrale afweging en uitvoering van het plan

In dit hoofdstuk wordt in de geest van de Omgevingswet inzichtelijk gemaakt hoe in dit plan tot een 
integrale afweging is gekomen en hoe dat tot uitvoering wordt gebracht.

3.1  Integrale afweging

In 2030 (of zoveel eerder als mogelijk) zal op de voormalige scholenlocatie Noordendijk een nieuwe 
woonbuurt gerealiseerd zijn met de naam Vlijweide. Deze nieuwe buurt is een groene, 
klimaatbestendige woonbuurt met hoge woonkwaliteit. Er zal sprake zijn van een gebiedseigen 
ontwikkeling met hoge ecologische waarde. Hieronder is sterk vereenvoudigd aangegeven welke keuzes 
in dit plan gemaakt zijn. Daarbij geeft de kolom "basis" het wettelijk minimumniveau aan en laten de 
kolommen middel en hoog zien dat op diverse onderdelen van de leefomgeving hogere kwaliteit dan 
wettelijk voorgeschreven wordt gehaald. 

Ruimtelijke kwaliteit  hoog

Wonen   hoog

Mobiliteit  basis

Externe veiligheid basis

Geluid   basis

Lucht   middel

Hinder bedrijven  middel

Openbare ruimte middel

Cultureel erfgoed middel

Energie   middel

Ecologie en groen hoog

Klimaat en water hoog

Sociaal   middel

3.2  Monitoring

De raad stelt de doelen vast voor de ontwikkeling van dit gebied (zie ook paragraaf 2.1.4.) en laat de 
uitvoering van het plan vervolgens over aan burgemeester en wethouders. Door het instrument van 
monitoring kan de raad sturen op het halen van de gestelde doelen voor de scholenlocatie Noordendijk. 
De raad zal bij het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan worden voorgesteld om het doel 
'gebiedseigen ontwikkeling met hoge ecologische waarde' te monitoren. Dat is immers het meest 
bijzondere doel van deze locatie. Daarmee onderscheidt deze locatie zich ook van andere 
gebiedsontwikkelingen. Zie paragraaf 2.13.   
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3.3  Bestuurlijke afwegingsruimte en flexibiliteit

De afwegingsruimte voor burgemeester en wethouders krijgt gestalte door opname van een 
vergunningenstelsel in de regels van dit plan. De Crisis- en herstelwet maakt dit mogelijk (zie hoofdstuk 
4). De omgevingsvergunning is in dit bestemmingsplan het sturingsinstrument in plaats van de situering 
van bouwvlakken, in plaats van het opnemen van gedetailleerde eisen over bouwplannen stuurt de raad 
door beoordelingsregels op te nemen voor omgevingsvergunningen. Burgemeester en wethouders 
toetsen aanvragen van omgevingsvergunning aan de regels van dit plan, waarbij de beoordelingsregels 
een belangrijke rol spelen. Met het oog op de benodigde flexilibiliteit zal de raad worden voorgesteld om 
bij de vaststelling van dit bestemmingsplan een delegatiebesluit te nemen. Burgemeester en 
wethouders verkrijgen dan de bevoegdheid om het bestemmingsplan te herzien, overigens alleen voor 
wat betreft de beoordelingsregels (Hoofdstuk 4 van de regels). 

Bij de uitvoering van het plan zullen burgemeester en wethouders voor vragen komen te staan. 
Voorbeeld hiervan is de vraag of een nieuwe bewoner straks een terras mag aanleggen in de achtertuin 
terwijl die tuin is meegeteld in de berekening van 40% groen en water en daarom een verbod op 
verharding geldt. Het plan laat toe om af te wijken van deze regel zolang het doel van 40% groen en 
water maar gehaald wordt. Burgemeester en wethouders hebben hier bestuurlijke afwegingsruimte en 
kunnen daar met de beoordelingsregels een eigen koers kiezen. 

3.4  Handhaving

Een belangrijke vraag bij de uitvoering van dit plan is de handhaafbaarheid. Bijvoorbeeld de regel die de 
aanleg van terrastegels verbiedt. Voor dit soort regels wordt een beroep gedaan op de eigen 
verantwoordelijkheid van bewoners. Vlijweide wordt net als Amstelwijck een voorbeeld voor 
klimaatadapatatie. Dit betekent dat ook bewoners verantwoordelijkheid moeten voelen voor het halen van 
de klimaatdoelen. 

3.5  Participatie

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan is samenwerking gezocht met omwonenden en diverse 
andere partijen zoals de scouting. Dit heeft geleid tot een planopzet waarin wensen van de omwonenden 
terug te zien zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de eis in de bouwenvelop dat minimaal 40% van de 
oever van de Vlij (zuidzijde) openbaar toegankelijk moet zijn. Via het bestemmingsplan werkt deze eis 
door. Daarnaast is voor de aanbesteding/tender een bewonersadviescommissie in het leven geroepen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van omliggende wijken/buurten van dit plan. Deze commissie 
adviseert over de inzendingen.
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Hoofdstuk 4  Juridische toelichting

4.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de aanmelding Crisis- en herstelwet toegelicht hoe dit 
bestemmingsplan zal werken en wat de veranderingen zijn ten opzichte van een regulier 
bestemmingsplan. In paragraaf 4.6 wordt toegelicht van welke juridische mogelijkheden van de Crisis- 
en herstelwet gebruik is gemaakt.

4.2  Aanmelding Crisis- en herstelwet

Bij brief van 23 april 2019 verzochten burgemeester en wethouders om aanwijzing van de projecten in de 
Spoorzone en scholenlocatie Noordendijk in het kader van de Crisis- en herstelwet. De redenen hiervoor 
waren versnelling van de woningbouw en experimenteren met het oog op de Omgevingswet. Deze wet 
zal op 1 januari 2022 in werking treden.

Het betrof een aanmelding als bedoeld in artikel 2.4 Crisis- en herstelwet juncto artikel 7c Besluit 
uitvoering Crisis- en herstelwet voor de volgende onderwerpen (niet uitputtend):

Regels over veiligheid, gezondheid en duurzaamheid;
Het faseren van onderzoek
Planperiode van 20 jaar
Uitvoerbaarheid
Bestemmingsplanactiviteit
Flexibiliteit door open normen en uitwerking met beleidsregels
Het faseren van kostenverhaal
Het afwijken van de RO-standaarden.

In de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 oktober 2019, 
houdende het toevoegen van projecten en gebieden aan experimenten ter uitvoering van de Crisis- en 
herstelwet (Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet) werd onder meer het plangebied "scholenlocatie 
Noordendijk" toegevoegd. 

4.3  De één loket-gedachte

Een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet is de één loket-gedachte. Het is de bedoeling dat het 
omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan) in één keer duidelijk maakt welke regels er voor 
een gebied gelden. Het gaat hierbij niet alleen om de gebruikelijke regels zoals de maximale 
bouwhoogte. Het gaat ook om regels die normaliter niet in een bestemmingsplan staan zoals het 
kappen van bomen, waterbergingseisen, de aanleg van een wandelnetwerk of veiligheidsvoorschriften. 
Doel hiervan is om ontwikkelaars en straks de bewoners zoveel mogelijk vooraf duidelijkheid te bieden. 

Onderhavig bestemmingsplan bevat dus niet alleen regels over bouwen en gebruik van gronden, maar 
ook over milieu en klimaat. Vooralsnog blijven regels over welstand er buiten, die regels worden in de 
toekomst in het omgevingsplan opgenomen. Dit heeft als gevolg dat er meer soorten regels dan in 
reguliere bestemmingsplan in dit plan komen te staan.

4.4  Hoe werkt het bestemmingsplan voor een ontwikkelaar?

Dit bestemmingsplan bevat niet zoals gebruikelijk een verbeelding met bestemmingen en bouwvlakken, 
zodat precies duidelijk is wat waar gebouwd mag worden. Dat geeft flexibiliteit, wat door ontwikkelaars 
ook opgevat kan worden als onzekerheid. Daarnaast bevat dit bestemmingsplan een bredere insteek, 
zodat er ook regels opgenomen zijn die in een regulier bestemmingsplan niet voorkomen. Denk hierbij 
aan eisen voor klimaatadaptief bouwen.

Op de verbeelding is aangegeven dat de ontwikkeling plaats kan vinden op gronden met de bestemming 
'Ontwikkelingsgebied'. Binnen deze bestemming zijn regels opgenomen voor het bouwen, het verharden 
van tuinen en het gebruik etc.. 
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In juridische zin is het volgende van belang. Voor het kunnen bouwen is een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen) nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Aanvragen hiervan 
worden onder meer getoetst aan de regels van dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. De 
aanvraag moet voldoen aan regels over onder meer aantallen woningen, bouwhoogte en hogere 
geluidsnormen op de gevel én aan de beoordelingsregels. Deze laatste regels betreffen onder meer 
eisen aan ruimtelijke kwaliteit inclusief mobiliteit, een akoestisch aanvaardbaar woonmilieu en 
klimaatbestendig bouwen. Voor de uitleg van de beoordelingsregels kan aansluiting worden gezocht bij 
de bouwenvelop (bijlage 1 bij deze toelichting). 

In de beoordelingsregels is dus zoveel mogelijk ingekaderd wanneer burgemeester en wethouders 
vergunningen mogen verlenen en wanneer ze aanvragen kunnen afwijzen. Ook worden beleidsregels 
gebruikt om de beoordelingsregels nader in te vullen. Ook dat biedt ontwikkelaars meer houvast. En als 
een ontwikkelaar meer zekerheid wil over de wijze waarop een bouwplan aan de regels van dit 
bestemmingsplan kan voldoen, kan het vooroverleg gebruikt worden.

Daarnaast creëert dit bestemmingsplan twee vergunningplichten namelijk voor het bouw- en woonrijp 
maken van de gronden en het verharden van tuinen en openbaar groen. Dit zijn zogenaamde 
bestemmingsplanactiviteiten als bedoeld in artikel 7c lid 14 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

De ontwikkelaar zal bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouw- en woonrijp maken 
een inrichtingstekening van de tuinen en de openbare ruimte moeten indienen waarop is aangegeven 
hoe voldaan wordt aan de als beoordelingsregels opgenomen eisen ten aanzien van klimaatadaptief 
bouwen en inrichten.  

Als een aanvraag niet voldoet aan de regels, maar wel voldoet aan de doelen van artikel 3 kunnen 
burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.7 (gelijkwaardigheid) nagaan of de vergunning toch 
verleend kan worden (zie paragraaf 3.3). 

Daarnaast komt op de verbeelding nog de bestemming Waterstaat - Waterkering voor, die via de regels 
aanvullende eisen stelt. Als hieraan voldaan wordt, verlenen burgemeester en wethouders binnen acht 
weken een vergunning. Het betreft regels ter bescherming van een primaire waterkering (Noordendijk). 

4.5  Hoe werkt het bestemmingsplan voor toekomstige bewoners?

Voor de toekomstige bewoners in het plangebied biedt het bestemmingsplan niet zoals gebruikelijk een 
regeling op perceelniveau met bouwvlakken, tuinen en openbaar gebied. In plaats daarvan dient uit te 
worden gegaan van de bouw- en inrichtingstekening, zoals die voor de bouw van de woningen is 
ingediend. Zodra een bewoner iets wil veranderen ten opzichte van die tekening dient te worden 
nagegaan of het bestemmingsplan hierover regels stelt. De systematiek is dan vergelijkbaar als bij 
ontwikkelaars. 

De gebouwde woningen zijn gelegen op gronden met de bestemming 'Ontwikkelingsgebied'. Artikel 6 
bevat de regels voor het bouwen en het gebruiken. Voor wat betreft de systematiek is het volgende van 
belang: 

Voor grotere uitbreidingen van de gebouwde woning (niet vergunningsvrij conform landelijke regeling) 
is een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Dit is landelijk bepaald (Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht). Deze aanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Deze 
aanvraag betekent per definitie ook het verzoek om van het bestemmingsplan af te wijken, daar in 
het bestemmingsplan is aangesloten bij de geheel vergunningsvrije bijbehorende bouwwerken. 
Toetsingscriterium is een 'goede ruimtelijke ordening'. 
Voor het aanbrengen van verhardingen in de tuin op gronden die op de inrichtingstekening 
aangewezen zijn voor groen en water is een omgevingsvergunning op grond van het 
bestemmingsplan nodig.

4.6  Toepassing artikel 7c Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Bij het opstellen van de regels in dit bestemmingsplan is gebruik gemaakt van enkele innovaties 
opgenomen in artikel 7c. In onderstaand schema is per lid aangeven of en hoe artikel 7c is toegepast. 
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Lid Onderwerp Toelichting Toepassing 

1. Regels breder 
dan goede 
ruimtelijke 
ordening.

Regels voor het: 
a. bereiken en in stand houden van een veilige en 
gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit, en 
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van 
de fysieke leefomgeving ter vervulling van 
maatschappelijke functies.

Regels over onder 
meer klimaat en 
geluid. 

2. Planperiode Planperiode 20 jaar in plaats van 10 jaar. Niet toegepast

3. Voorlopige 
bestemming 

Voorlopige bestemming voor 10 jaar in plaats van 5 
jaar.

Niet toegepast

4. Regels uit 
verordeningen

Regels op grond van artikel 108 van de Gemeentewet 
die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de 
fysieke leefomgeving.

Niet toegepast.

5. Melding Verbod met melding Niet toegepast.

6. Open norm en 
beleidsregels

Regels waarvan de uitleg bij de uitoefening van een 
bij die regels aan te geven bevoegdheid afhankelijk 
wordt gesteld van beleidsregels

Niet toegepast.

7. Welstand Regels over het uiterlijk van bouwwerken die bij de 
toepassing interpretatie behoeven. De raad stelt de 
criteria vast die worden toegepast bij de beoordeling 
van het uiterlijk van een bouwwerk waarop de 
aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
bouwactiviteit betrekking heeft.

Niet toegepast. 

8. Planschade Voorzienbaarheid planschade Niet toegepast.

9. Procesregels 
m.b.t. 
elektronische 
beschikbaarheid, 
standaarden en 
Wet geluidhinder 

Afwijking van: 
- elektronische beschikbaarheid 
- inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan 
- SVBP standaarden 
- Wet geluidhinder (hogere waarden in BP en 
detailniveau akoestisch onderzoek) 

Toegepast met 
name voor geluid en 
inzichten over de 
uitvoerbaarheid.

10. Uitstel 
exploitatieplan

Uitstel exploitatieplanverplichting tot vergunning Niet toegepast.

13. Delegatie delen 
bestemmings- 
plan

De raad kan de bevoegdheid tot het vaststellen van 
delen van het bestemmingsplan delegeren aan 
burgemeester en wethouders.

Toegepast voor 
beoordelingsregels. 
Voorstel aan raad 
bij vaststelling. 

14. 
en 
16.

Verbod zonder 
vergunning voor 
activiteit die niet 
in strijd is met 
het bp

Extra vergunningplichten voor bouw- en woonrijp 
maken, verhardingen van tuinen en openbaar groen en 
Verbod om zonder vergunning gronden of bouwwerken 
te gebruiken in strijd met de regels die gesteld op 
basis van lid 1.

Opgenomen in de 
regels.

15. Aanvraag- 
vereiste

Afwijking aanvraagvereiste omgevingsvergunning met 
de mogelijkheid ook eisen te stellen aan gegevens en 
bescheiden over de gevolgen van het beoogde gebruik 
voor de fysieke leefomgeving (in plaats van goede 
ruimtelijke ordening).

Toegepast. 
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4.7  Economische uitvoerbaarheid

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.12) is de gemeente verplicht om een 
exploitatieplan vast te stellen voor gronden waar een aangewezen bouwplan is voorgenomen. 
In het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 6.2.1) is bepaald wat onder een aangewezen bouwplan 
moet worden verstaan. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van een of meer woningen. 

Het bestemmingsplan voorziet in rechtstreekse bouwmogelijkheden van deze aangewezen 
bouwlannen. Gelet hierop is kostenverhaal verplicht. 
Het kostenverhaal zal plaatsvinden door middel van de gronduitgifte. Het opstellen van een 
exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro is om deze reden niet nodig en achterwege gelaten.

Het plan is economisch uitvoerbaar. 
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Bijlage 1  bouwenvelop
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1  Context en identiteit
1.1  Dordrecht

Dordrecht, de Oudste stad van Holland, is een levendige stad met een rijke historie, bijna  

2000 monumenten en een ruim aanbod aan voorzieningen. Van het groen in het natio-

naal park de Biesbosch tot een stadshart met grote landelijke winkelketens, volop plaat-

selijke winkel(tje)s en horeca. De stad biedt een ruim cultureel aanbod met onder andere 

het Dordrechts Museum, het  Energiehuis, Schouwburg Kunstmin, een tweetal bioscopen, 

het Nationaal Onderwijsmuseum en het Hof van Nederland. Daarnaast zijn er vele evene-

menten en was Dordrecht in 2019 uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar.

Het Gezondheidspark is het zorgknooppunt van de regio waar gezondheidszorg en sport-

voorzieningen volop de ruimte hebben. Inwoners kunnen rekenen op hooggespecialiseer-

de zorg in het Albert Schweitzer ziekenhuis; één van de beste ziekenhuizen van Neder-

land. Sporters komen af op mondiale toernooien in onze Sportboulevard: het grootste 

multifunctionele sportcomplex van Nederland. Het Leerpark, met de Duurzaamheidsfa-

briek als een van de belangrijke assets, vormt samen met het nabijgelegen Gezondheids-

park een stedelijk knooppunt met een (boven)regionale verzorging en aantrekkingskracht. 

Het stimuleert en faciliteert samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, onderwijs en 

particulieren.

Door haar ligging beschikt Dordrecht over goede verbindingen over water en land.  Met de 

auto zijn er via de N3 snelle verbindingen met de landelijke snelwegen A15 en A16. Ook 

met het openbaar vervoer is de stad goed te bereiken. De steden Rotterdam en Breda zijn 

snel bereikbaar met de trein en bij het station komen vele lokale en regionale busverbin-

dingen bij elkaar. Aan de Riedijkshaven ligt een belangrijk knooppunt van de Waterbus, 

waarmee o.a. Rotterdam, Kinderdijk en de Drechtsteden op een aantrekkelijke manier te 

bereiken zijn. Met deze voorzieningen en goede bereikbaarheid geeft Dordrecht invulling 

aan zijn sterke centrumpositie binnen de Drechtsteden, met in totaal zo’n 300.000 inwo-

ners.

Maar bovenal is Dordrecht vooral een duurzame stad die vooruitkijkt en zoekt naar moge-

lijkheden en ruimte om te investeren en ontwikkelen.
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Plangebied 

Linksonder: afb. 1 - Locatie van Het Reeland in de hoofd-
structuur van Dordrecht.

Linksboven: afb. 2 - Locatie van het plangebied in de hoofd-
structuur van Het Reeland

Boven: afb. 3 - Het plangebied in zijn morfologische context.
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1.2  Het Reeland

De wijk Het Reeland bestaat uit de Transvaalbuurt, het Land van Valk, de Indische buurt, 

de Vogelbuurt, Plan Tij en de Wantijbuurt. De wijk wordt begrensd door de Oranjelaan en 

de Krommedijk in het westen, de N3 in het (zuid)oosten en het Wantij in het noorden. Het 

zijn voor- en naoorlogse stadsbuurten ten oosten van het centrum van Dordrecht. Daar-

mee heeft Het Reeland vele gezichten. Van mooie voorbeelden van vooroorlogse stadse 

wijken (Indische buurt en Land van Valk) tot gave naoorlogse wijken opgezet vanuit het 

modernisme met weldoordachte ensembles van gebouwen in repeterende samenstellin-

gen (stempels) (Vogelbuurt). De Wantijbuurt is de meest noordelijke buurt en vormt met 

het Wantijpark een ruim opgezette villabuurt. 

Woonvisie

Vanuit de Woonvisie komt naar voren dat de Dordrechtse voorraad aan betaalbare kleine-

re woningen voldoende is maar dat er behoefte is aan woningen in het hogere segment, 

ook binnen Het Reeland, om doorgroei binnen de stad mogelijk te maken. Uit recent be-

hoefteonderzoek van RIGO blijkt vooral in de duurdere koopsegmenten en grotere woning-

typen een flink tekort in aanbod ten opzichte van de vraag. Dit is ook de doelgroep voor de 

Noordendijk-scholen locatie. Het beoogde woonmilieu is rustig-groen. Hier is ruimte voor 

wonen in een ruime, rustige en groene en blauwe omgeving, met voorzieningen in de aan-

grenzende wijken, zoals het Energiehuis, Villa Augustus en het buurtcentrum Vogelplein.

De gemeente heeft de ambitie om te groeien en krachtiger te worden. Dit zal een positief 

effect hebben op de economie en zal het draagvlak voor bestaande en eventueel toekom-

stige voorzieningen vergroten. Dit willen we onder andere bereiken door mensen met ho-

gere inkomens te behouden en aan te trekken.
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Klimaatadaptatie/ Waterveiligheid, biodiversiteit en bewegen

Een groene, levendige stad waar inwoners zijn voorbereid op een extremer klimaat en 

hogere zeespiegel; dat is waar Dordrecht voortdurend aan werkt. Vanaf de uitvoering van 

het Stedelijk Waterplan 2003-2007 werd duidelijk dat het beleid aangepast moest wor-

den aan de gevolgen van klimaatverandering. De klimaatopgave is verbonden met andere 

ruimtelijke opgaven, zoals natuur, recreatie en de kwaliteit van de leefomgeving. In het 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft Dordrecht zich verbonden aan de ambitie om 

vanaf 2020 klimaat adaptief te handelen, zodat in 2050 het stedelijk gebied klimaatbe-

stendig en waterrobuust ingericht is en beheerd wordt. Het Deltaprogramma Ruimtelijke 

Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. 

Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak door deze partijen. Het omvat de maat-

regelen om het stedelijk gebied klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, toege-

spitst op zeven ambities.

De groenblauwe strategie geeft uitwerking aan deze ambities voor het Eiland van Dor-

drecht. Met deze strategie wil de gemeente de benodigde randvoorwaarden scheppen om:

• De kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren door het groen (natuur) en blauw (water) 

dicht bij de voordeur van de Dordtenaren te brengen;

• Het welzijn van de Dordtenaren te verhogen met meer groen en blauw in de leefomge-

ving;

• De leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust te maken.
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afb. 4 - Overzicht van vernieuwing Vogelbuurt en impressies van de nieuwe architectuur. 
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Ontwikkelingen in de omgeving

Vernieuwing Vogelbuurt 

Woningbouwcorporatie Woonbron heeft reeds enkele woningblokken in de Vogelbuurt ge-

sloopt om nieuwbouwwoningen te realiseren, waaronder ook grondgebonden woningen. 

Deze ontwikkeling loopt de komende jaren nog door.

Groen blauwe visie Vogelbuurt

De gemeente is met de herprofilering van de ontsluitingswegen van de Vogelbuurt (Ade-

laarstraat, Reigerstraat en Aalscholverstraat) aan het onderzoeken hoe de buurt verder 

vergroend kan worden, ten behoeve van extra waterberging, het tegengaan van hittestress 

en het tegengaan van verdere verzakkingen. 

Een klimaatadaptieve Vogelbuurt
Zichtbare ingrepen ter inspiratie en 
motivatie

 Samen met de buurt: 
De verschillende eigenaren inspire-
ren en motiveren om de Vogelbuurt 
klimaatadaptiever te maken!
 

 De straten: 
Daar waar mogelijk vergroenen. Voor- en 
zijtuinen maken het beeld van de Vogel-
buurt nog mooier! 

 De plekken: 
Klimaatadaptatieve maatregelen laten 
zien. Vergroenen en alleen verhard op 
plekken waar het funcitoneel echt nodig 
is!
 De woningensembles:  Tuinen 
klimaatadaptief en gebruikersvriendelijk, 
passend op de betreffende locatie!

 De verbindingen: 
Sportpark en Dordtwijkzone goed toegan-
kelijk voor een vergrote beleving van en 
naar de Vogelbuurt!

A

1
2

5

6

43

B

C

D

E

F

G

H

afb. 5 - Visiekaart Groen blauwe visie Vogelbuurt. 
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afb. 6 en 7 - Verbinding Dordwijkzone- Biesbosch en Wantij. 
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Dordtwijkzone

Op de schaal van de stad denkt Dordrecht na hoe zij de komende  jaren kan groeien met 

behoud van een goed woon- en leefklimaat. Aan de ene kant willen wij 10.000 extra wo-

ningen bouwen maar aan de andere kant ook de groene-blauwe kenmerken van ons Ei-

land versterken. De stad wil daarom van de groene zone aan de oostzijde van de stad een 

echt stadspark maken dat wijken met elkaar verbindt in plaats van scheidt en mogelijkhe-

den biedt voor ontmoeten en bewegen. De zone van sportparken, Gezondheidspark, Leer-

park en het landgoed Dordtwijk moet in de toekomst (nog) meer dan nu, ruimte bieden 

aan stedelingen om te genieten van groen dichtbij en van mooie wandel- en fietsroutes die 

de stad met het Wantij in het Noorden en de Biesbosch  in het zuiden verbindt.

Wantijzone 

Samen met de Dordtwijkzone vormt de Wantijzone een dragende groen-blauwe structuur 

van de stad. Het bijzondere van de Noordendijklocatie is dat deze locatie op het hoekpunt 

ligt van beide structuren. De Wantijzone is onderdeel van het Getijdepark. Door de komen-

de jaren meer natuur terug te brengen langs de oevers van de Nieuwe Waterweg, de Nieu-

we Maas en de Hollandsche IJssel ontstaat er meer groen aan de rivier met eb en vloed 

en ontstaat er een aantrekkelijk en uniek landschap: het getijdenpark. De getijdenparken 

en –oevers maken deel uit van het programma Rivier als getijdenpark. Hierin werken meer 

dan 15 enthousiaste organisaties, waaronder de gemeente Dordrecht samen. Het pro-

gramma is opgenomen in het deltaprogramma Rijnmond- Drechtsteden. Hoofddoelen van 

het programma Rivier als Getijdenpark zijn het vergroten van de natuurlijke en recreatieve 

waarden van de rivieroevers door het realiseren van meerdere getijdenparken van Hoek 

van Holland tot Dordrecht. De aanwezigheid van bestaande en nieuwe getijdengebieden 

langs de rivier laten zien hoe stad, haven, natuur en recreatie samen kunnen gaan en tot 

vitale en aantrekkelijke gebieden leiden. Die ontwikkeling wordt steeds belangrijker in het 

vasthouden en aantrekken van bedrijven en mensen. Getijdenparken dragen daarnaast bij 

aan natuurwaarden, waterkwaliteit, waterveiligheid en nog veel meer.
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Scouting

In het plangebied is een watergebonden scoutingvereniging actief. Vanwege haar relatie 

met zowel de omgeving als de Vlij is er een nieuwe locatie gereserveerd aan de kop van de 

jachthaven, dit stuk is dus buiten het plangebied voor ontwikkeling gelaten. Hierdoor kan 

de scholenlocatie ontwikkeld worden en blijft ook de sociale functie van de scouting voor 

het gebied en haar omgeving behouden. Tevens is de waterscouting een mooie aanvulling 

op de natuurbeleving van het zoetwatergetijdegebied en past het in de identiteit van Dor-

drecht als waterstad. De toegangsweg langs de haven zal gehandhaafd moeten blijven om 

zowel de bereikbaarheid van de woonarken als de scouting te waarborgen.

1.3  Woningbouwontwikkeling Noordendijk-scholencluster

Aan de Noordendijk, aan de rand van het centrum van Dordrecht, lag een cluster van 4 

scholen, waarvan er reeds 1 gesloopt is. Het gebied is goed ontsloten vanaf de A15, A16 

en de N3. De locatie is ca. 4,5 hectare groot. Het gebied wordt grofweg omsloten door de 

Noordendijk, de Oranjelaan, de noordelijke oevers van de Vlij aan de Wantijbuurt en de 

jachthaven in de Vlij ten westen van Plan Tij.

Gebiedseigen ontwikkeling met hoge ecologische waarde zonder hogere be-
heerkosten

Het gebied wordt gekenmerkt door de Vlij inclusief haar oevers. Dit water staat in verbin-

ding met het Wantij en de Biesbosch en de daarbij behorende hoogwaterstand. Ter hoogte 

van de brug over de Vlij is er een houten damwandconstructie aangebracht. Deze zorgt 

ervoor dat het water bij een lage rivierwaterstand dit gedeelte van de Vlij niet uit kan stro-

men en zodoende een getemperd eb en vloed getijde kent. 

In het kader van het veranderende klimaat, waarbij waterberging en waterveiligheid steeds 

belangrijker worden kan de Vlij juist een rol vervullen in het klimaatbestendiger maken van 

de omgeving en de stad Dordrecht. Dordrecht is immers een uitstekend voorbeeld van een 

groeiende stad in een deltagebied. Een delta van vier rivieren! Wij zien de ontwikkeling van 

deze locatie als prachtige kans om een woonwijk te maken die juist inspeelt op het lokale, 

zeer bijzondere ecosysteem. Wij willen dat de Vlij weer een zoetwatergetijde landschap 

wordt waar eb en vloed vrij spel hebben en een rol spelen in het waterbergende vermo-

gen van het Eiland Dordrecht. Tevens zal het maken van dit zoetwater getijdelandschap 

ook een uniek en gezond woonmilieu opleveren met een grote recreatieve en ecologische 

waarde. (zie voor meer info bijlage 1)
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afb. 8 - 1903 Balkengaten Noordendijk met houtzaagmolens De Duinen en De Jager (gezien vanaf de rond  

 1900 aangelegde Oranjelaan).

Waterdynamiek - getijdenatuur heeft een bufferende werking bij hevige regenbuien, dempt 

golven en functioneert als waterbuffer waardoor de kans op wateroverlast afneemt (water 

vasthouden en bergen)

Zuiveringsfunctie - Bij overstroming vertraagt de vegetatie de stroomsnelheid en worden 

sedimenten ingevangen waardoor het waterdoorzicht van het water verbetert en aan sedi-

ment gebonden stoffen achter blijven.

Biodiversiteit  - Belangrijk voor amfibieën, libelle-achtigen, paaiplaats voor vissen en als 

broedplaats voor vogelsoorten.

Recht doen aan de cultuurhistorie

Dordrecht ontleent haar identiteit vooral aan het water en de havens. Met name de handel 

in hout was belangrijk voor Dordrecht. In 1664 was er reeds een houtzaagmolen (Het For-

tuin) en later De Nagtegaal (1752) in het plangebied. De locatie deed lange tijd dienst als 

balkengaten waar het hout lag “ te wateren”. Vers gekapte, ongezaagde boomstammen 

werden langdurig in het water gelegd zodat de verwerkbaarheid verbeterde, de duurzaam-

heid van het hout werd verhoogd en het werken van hout (o.a. krom trekken) na droging 

werd verminderd. In de jaren 50 van de vorige eeuw zijn de balkengaten gedempt en zijn 

tussen 1955- 1983 de schoolgebouwen gebouwd. (zie voor meer info bijlage 2). Verwijzin-

gen naar deze typisch Dordtse cultuurhistorie kan bijdragen aan een gebiedseigen identi-

teit van de woonbuurt.
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afb. 9- Plangebied Noordendijk: buurt en omgeving worden visueel en fysiek met het zoetwater getijden 

 milieu verbonden.
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Verbinding vormen tussen Vogelbuurt en Wantijbuurt

De locatie is gelegen tussen de Vogelbuurt aan de zuidzijde en de Wantijbuurt aan de 

noordzijde. De locatie vervult voor beide buurten momenteel een belangrijke ontmoetings- 

en recreatiefunctie voor kerkgangers, scouting leden, scholieren en hondenbezitters. 

Ondanks het vertrek van de scholen en de scouting uit het gebied willen wij deze ontmoe-

tings- en recreatiefunctie wel zoveel mogelijk bewaren. Dit betekent dat de openbare ruim-

te in het plangebied uitnodigend moet zijn en goede wandel- en fietsverbindingen naar de 

omliggende buurten moet waarborgen.
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2  Stedenbouwkundige criteria
2.1  Opgave

De woonbuurt op deze locatie moet een aantrekkelijke gebiedseigen ontwikkeling worden 

met veel aandacht voor haar natuurlijke setting. Met deze ontwikkeling wordt een voor Ne-

derland vrij uniek zoetwatergetijdelandschap gecreëerd, een ‘binnenstedelijke Biesbosch’ 

.

Zoetwater getijdelandschap

Wonen op deze plek betekent een sterke binding met het eb en vloed van de Vlij en de 

gradiënt (overgang van droog naar nat) van water naar land, wat zo kenmerkend is voor 

een zoetwatergetijdelandschap. 

Alle woningen hebben in meer of mindere mate contact met het zoetwatergetijde. 

Daarin zijn drie niveaus te onderscheiden: wonen aan het getijdelandschap (op de oever), 

wonen in het zoetwatergetijde (drijvend), en wonen boven het zoetwatergetijde (op palen 

of aan de dijk). De laatste twee niveaus zijn alleen mogelijk indien het bestaande waterop-

pervlak wordt uitgebreid.

Eis: De houten damwand constructie dient verwijderd te worden zodat er een zoetwater 

getijdengebied kan ontstaan dat niet dichtslibt.

Eis: Het verontreinigde slib uit de Vlij moet worden uitgebaggerd, plus 10 cm extra (in to-

taal ca. 75 cm).

Verbinden

Het plangebied ligt tussen de Vlij, Noordendijk, de Vlijhaven en de parkeerplaatsen van 

De Nagtegaalplaats. Als studiegebied zal ook de Vlij en haar oevers meegenomen moeten 

worden. Deze vormen immers samen het getijdelandschap.

Eis: Door zijn bijzondere ligging tussen de Vogelbuurt en de Wantijbuurt- en Park is het 

van belang dat er goede verbindingen zijn door het plangebied heen.
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Landschap en behoud bomen

De Vlij staat reeds in verbinding met het Wantij. Indien de houten damwandconstructie 

wordt verwijderd maakt dit stuk water deel uit van de getijdenatuur. Het bestaande groen 

en water dient dus gehandhaafd en zoveel mogelijk uitgebreid te worden. Dit geldt voor 

zowel het eiland in de Vlij als voor de oever aan de noordzijde en de bestaande bomen. 

Eis: De noordelijke oever lijn van de Vlij (zijde Wantijbuurt) moet gehandhaafd blijven.

Eis: De zuidelijke oever lijn van de Vlij (zijde van de huidige scholen) dient aangepast te 

worden naar een natuurvriendelijkere oever waar gradiënten conform het zoetwatergetij-

de landschap gecreëerd worden. Dit betekent zones die permanent onder (ondiep) water 

staan, zones die bij laagtij droogvallen en zones die boven de gemiddelde hoogwaterlijn 

liggen. Dit bevordert de variatie in vegetatietypes. De wijziging van de oever kan zowel 

landinwaarts als aan de waterzijde gerealiseerd worden waarbij het wateroppervlak niet 

verkleind mag worden.

Eis: Minimaal 40% van de binnen de bestemming Ontwikkelingsgebied gelegen zuidelijke 

oever van de Vlij is openbaar toegankelijk. Deze is op afbeelding 10 nader aangeduid met 

een gekartelde arcering.

Eis: Een deel van de bomen staat op de bomenlijst (zie bijlage 5) en dienen gehandhaafd 

te worden (zie afbeelding). Dit gaat om een groep nabij de kruising Noordendijk en Baden 

Powelllaan en om enkele solitaire bomen in het plangebied.

Eis: Het water moet voor flora en fauna leefbaarder worden (taluds minimaal 1:4 of flau-

wer), onderwaterbeschoeiing op minimaal 1 meter.

Wens: Creëer ecologisch waardevolle plekken waarvan zoveel mogelijk aaneengesloten 

oeverlengte wordt nagestreefd, omdat versnippering van groen ongewenst is.

Verkavelingsvorm

Er worden door de gemeente geen rooilijnen en bouwvlakken aangegeven. De uitdaging 

in dit plangebied zit hem in het maken van een uniek en exclusief woonmilieu, waarbij de 

twee hoofdcriteria zijn: landschap en woonmilieu. Het landschap wordt gevormd door een 

unieke habitat, een goede verblijfskwaliteit en uitstekende recreatieve verbindingen. Het 

woonmilieu wordt gekenmerkt door een variatie in woningtypes, een maximaal groene 

uitstraling (aandacht voor erfafscheidingen en parkeeroplossingen) en een beleving van 

het getijde en de natuur die zich daar op richt. Bij deze criteria hoort aandacht voor (se-
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mi)-openbare groene ruimte, geen standaard grondgebonden woningen met afgescherm-

de tuinen, slimme parkeeroplossingen en maximaal uitnutten van hoogteverschillen van 

zowel water als grond. Een open verkaveling met veel zichtlijnen naar het water en de om-

geving past hier bij. 

Kunst

Bij één van de scholen was een bronzen beeld geplaatst. 

Eis: Als fysieke herinnering aan het scholencluster zal dit beeld een nieuwe mooie plek 

moeten krijgen in het plangebied. 

afb. 11 - Terug te plaatsen Kunstwerk.

2.2 Bebouwing

Vanuit elke woning is het landschap beleefbaar. 

Eis: De bebouwing moet een sterke relatie hebben met het zoetwater getijdelandschap.

Wij dagen de ontwikkelaar en architect uit om binnen dit woonmilieu goede ruime wonin-

gen te ontwerpen binnen het hogere segment. Wij doen geen uitspraken over specifieke 

woonvormen. Wel worden er bij de aanbesteding extra punten toegekend aan plannen 

waar grote grondgebonden woningen worden gerealiseerd. Dit in verband met het huidige 

tekort aan dit type woningen binnen Dordrecht.

Sociale controle in de vorm van ogen op straat/pad is zeer gewenst. De overgang tussen 

openbaar en privé is dus een belangrijke ontwerpopgave.

Eis: De woningen in het plangebied hebben een sterke relatie met de openbare ruimte. 
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2.3 Verkeer en parkeren

Vanuit verkeerkundig oogpunt zijn de volgende randvoorwaarden opgesteld per ver-

keersmodaliteit (auto, fiets en voetganger/openbaar vervoer).

Ontsluiting auto

Eisen: 

• Er is een autoverbinding tussen de Wantijbuurt en één van de drie aansluitmogelijkhe-

den op de Noordendijk;

• Deze verbinding is 30 km-zone en 5,5 meter breed;

• Verder ontsluitingen woningen/parkeerplaatsen max 4,5 meter breed;

• Er komt geen autoverbinding door het gebied tussen de twee aansluitingen op de Noor-

dendijk. Maar er zal wel sprake moeten zijn van een noodverbinding i.v.m. calamiteiten 

en werkzaamheden.

Wens:

• Bij voorkeur worden de nieuwe woningen zoveel mogelijk ontsloten op de meer oostelijk-

ste aansluiting op de Noordendijk.

afb. 12 - Ontsluitingsmogelijkheden auto.
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Ontsluiting fiets

Eisen:

• Je kunt met de fiets van de Baden Powellbrug naar de Wantijbuurt naar de oostelijke 

fietsoversteekplek op de Noordendijk;

• Vanuit de woningen kun je met de fiets gemakkelijk naar het tweerichtingsfietspad langs 

de Noordendijk en de twee fietsoversteekpunten op de Noordendijk.

afb. 13 - Ontsluitingsmogelijkheden fiets.
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Ontsluiting voetganger/OV

Eisen:

• De infrastructuur voor voetgangers houdt rekening met de oversteeklocaties op de 

Noordendijk (waar de trapopgangen zijn);

• Er is een oost-west voetverbinding die het maken van een wandeling langs de zuidelijke 

oever van de Vlij mogelijk maakt;

• Alle woningen hebben een goede loopverbinding naar de OV-halte;

• Trottoirs en voetpaden zijn tenminste 2,0 meter breed.

Wens:

• De wegen binnen het gebied (m.u.v. de Baden Powelllaan) hoeven geen apart trottoir te 

hebben, mits er op straat geparkeerd wordt.

afb. 14 - Ontsluitingsmogelijkheden voetganger en OV.
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Parkeren

Eis:

• Maximaal 1 auto op eigen terrein, mits er sprake is van een gemeenschappelijke stal-

lingsgarage.

Wens:

• Tweede mag geconcentreerd in de openbare ruimte. Hier is dan een vergunningensys-

teem van kracht. Er worden niet meer vergunningen uitgegeven dan dat er volgens de 

parkeernormen (zie 3.8) parkeerplaatsen beschikbaar zijn ten behoeve van bewoners.

2.4 Buitenruimte

Het is aan de ontwikkelaar het plan zodanig te ontwikkelen dat er een gebiedseigen 

woonmilieu wordt gebouwd waarin het zoetwatergetijdelandschap van de Vlij wordt gere-

aliseerd en doorgetrokken wordt, de woonbuurt in. De mate waarin het gebied openbaar, 

semi-openbaar of privé (al dan niet via mandeligheid) wordt, is aan de ontwikkelaar. Om 

ervoor te zorgen dat de natuur en de nieuwe bebouwing met haar bewoners in synergie en 

harmonie samen kunnen leven is het waarborgen van een zonering van belang. Met onge-

stoorde zones en meer recreatieve zones. Wij dagen de ontwikkelaar uit om met slim ont-

werpen en innovatieve ideeën een balans te laten ontstaan tussen de diverse gebruikers 

(mens en dier). Denk aan verlichting, intensief en extensief beheer en detailoplossingen 

en materiaalkeuzes. Het beheer van de oevers zal worden overgedragen aan de gemeen-

te, waarvoor is een maximaal budget beschikbaar. Indien de ontwikkelaar het openbaar 

gebied wil overdragen aan de gemeente gelden alle handboeken zoals omschreven in de 

verkoop/ontwikkel-  en realisatie overeenkomst.

Eisen:

• De jaarlijks terugkerende beheerskosten van de oevers en het uitbaggeren mogen niet 

meer dan € 15.000,- bedragen voor het baggeren van het Vlij en niet meer dan € 1,50 

per m2 oever voor het uitmaaien van rietvelden in de plas dras berm;

• De nieuwe inrichting moet te beheren en onderhouden zijn volgens de landelijke stan-

daard voor beeldkwaliteitsniveaus en bijbehorende beeldmeetlatten die zijn opgeno-

men in de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018. Het vastgestelde niveau 
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in Dordrecht is voor dit gebied beeldkwaliteit B. Om de toekomstige beheerkosten van 

het ontwerp te bepalen kan gebruik gemaakt worden van de richtlijn van de CROW  

“CROW-publicatie 145 ‘beheerkosten openbare ruimte”. Bij het indienen van het ont-

werp dienen ook de beheerkosten aangeleverd te worden.

• 
3  Programmatische, procesmatige en techni-

sche randvoorwaarden
3.1  Bestemmingsplan

Voor dit plangebied wordt een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld. Dit 

is een nieuwe planvorm op grond van de Crisis- en herstelwet vooruitlopend op de Omge-

vingswet. Binnen globale planologische kaders zal de ontwikkeling van dit gebied juridisch 

mogelijk worden gemaakt. Concreet gedefinieerde bouwvlakken ontbreken. Wel zullen de 

regels eisen bevatten, waaronder eisen uit deze bouwenvelop. Deze zullen via een vergun-

ningensysteem doorwerken. Soms zal nader onderzoek nodig zijn. Denk hierbij bijvoor-

beeld aan geluidhinder vanwege het wegverkeer. In de regels wordt de maximale geluidbe-

lasting op de gevels geregeld.

3.2  Programma

De woonvisie en het Dordtse woonbeleid zijn gericht op het uit de voorraad halen van kwa-

litatief mindere en verouderde woningen, het verbeteren van de sociale voorraad en het 

toevoegen van kwalitatief hoogwaardige woningtypen, zoals grote grondgebonden wonin-

gen, waar nu nog een tekort aan is. Uit recent behoefteonderzoek van RIGO blijkt vooral in 

de duurdere koopsegmenten en grotere woningtypen een flink tekort in aanbod ten opzich-

te van de vraag.

Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad het leefmilieu, en daarmee het woonpro-

gramma voor de Noordendijk locatie vastgesteld. Op deze locatie mag een ontwikkeling 

van 50 tot 70 woningen (15-20 woningen/ha) plaats vinden in een “rustig groen” scena-

rio. Er wordt nadrukkelijk ingezet op de aanwezige groene en blauwe kwaliteiten van het 

gebied en de duurdere woonmilieus in de omgeving. Dit plangebied leent zich bij uitstek 

voor woningen in het hogere segment van minimaal 450.000 euro.
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3.3  Bodem

Op de locaties Noordendijk 268 en Noordendijk 264 en omgeving is los van elkaar een 

verkennend bodemonderzoek en asbestonderzoek uitgevoerd. Tevens is in de Vlij een wa-

terbodemonderzoek uitgevoerd. Bij het waterbodemonderzoek in De Vlij zijn sterke veront-

reinigingen met zware metalen en PCB aangetroffen. Op de Noordendijk 264 en omgeving 

zijn 2 spots met verontreinigingen aangetroffen te weten PAK (< 25 M3) en Zink. Voor de 

Noordendijk 268 is een saneringsplan opgesteld. Op het huidige terrein van de scouting 

is sprake van een matig tot sterk verontreinigde laag met zware metalen en PAK, welke 

tot een geval van ernstige bodemverontreiniging behoren. Bij uitvoer van eventuele recon-

structiewerkzaamheden dient hiermee rekening te worden gehouden. Voor (grond)werk-

zaamheden dient een saneringsplan te worden opgesteld dat ter toetsing aan het bevoegd 

gezag Wbb (i.c. de OZHZ) wordt voorgelegd. 

De verontreinigingen op de Noordendijk 264 en Dr. L.L. Zamenhoflaan 31 (huidige scou-

tingterrein) dienen te worden gesaneerd alvorens sprake kan zijn van herontwikkeling van 

deze locatie. In bijlage 3 zijn de bodemonderzoekrapporten opgenomen.

Archeologisch onderzoek

Het plangebied heeft een middelmatige archeologische waarde. Hier geldt normaliter 

dat er een onderzoeksplicht geldt voor bodemingrepen die dieper gaan dan 1 meter. De 

Noordendijklocatie had een oorspronkelijk maaiveld dat lag op circa 0 NAP. Vanwege de 

buitendijkse ligging is het plangebied echter opgehoogd naar circa 3,7m + NAP. Daarom is 

er geen archeologische onderzoek nodig.

 onbekende waarde 
 -     onderzoeksplicht conform Rijksbeleid 

 lage waarde 
 -     geen onderzoeksplicht 

 middelmatige waarde 
 -     onderzoeksplicht bij >100 cm –mv 

 hoge waarde  
 -      onderzoeksplicht bij >70 cm -mv 

 zeer hoge waarde 
 -     onderzoeksplicht bij >40 cm -mv 

afb. 15 - Archeologische waardenkaart
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Kabels en Leidingen

Door het gebied loopt een transportleiding gas die omgelegd moet worden. Een mogelijk-

heid is de Noordendijk. Aangezien dit een primaire waterkering is, is vooroverleg met het 

Waterschap Hollandse Delta (WSHD)vereist.

Wettelijk zijn er geen nieuwe woningen met een gasaansluiting meer toegestaan. Wonin-

gen worden in principe aangesloten op het warmtenet. Daarvoor dient dan wel ruimte ge-

reserveerd te worden voor een ontvangst/ en verdeelstation, dit in overleg met HVC.

afb. 16 - Kabels en leidingen.

Waterkering

Gelet op de ligging van het plan, buitendijks, heeft het waterschap een beperkt belang. Bij 

de (her)inrichting van het gebied dient om deze reden alleen bekeken te worden wat de 

invloed is op de stabiliteit en erosiebestendigheid van de primaire waterkering. Hier gelden 

de regels vastgesteld door WSHD en na te lezen op de website (www.wshd.nl).
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Waterleiding

In het aangegeven gebied ligt er naast de waterleidingen die dienen voor het aansluiten 

van de scholen ook nog een doorgaande waterleiding ( 160 mm PVC).

Esri Nederland, Community Map Contributors

1:750

±Het verstrekken van deze tekening dient als kennisgeving te worden gezien. 
De exacte plaats en diepteligging van distributie- en transportleidingen 
dient door middel van handgegraven proefsleuven bevestigd te worden. 
Het gebruik van graafmachines, pikhouweel e.d. nabij waterleidingen 
wordt afgeraden. Bij werkzaamheden nabij onze leidingen dient altijd vooraf 
contact opgenomen te worden met de afdeling Operatie en Beheer
(0900-0787).

Attentie Evides

Afdrukdatum:

Monday 18 March 2019

-

Evides Waterbedrijf N.V.

Evides Geoportaal
afb. 17 - Waterleidingen.

Aansluiting op de Nuts

Grondgebonden percelen krijgen elk een eigen aansluiting op de NUTS. Ten behoeve van 

de appartementen dient de ontwikkelaar rekening te houden met een inpandige techni-

sche ruimte. NUTS worden niet op voorhand aangelegd. Ontwikkelaar dient tijdig de huis-

aansluitingen aan te vragen bij de betreffende partijen. Houd rekening met een doorloop-

tijd van minimaal 20 weken. Ten behoeve van de bescherming van de kabels en leidingen 

dienen er bij een eventuele ingang van een parkeeroplossing in het openbaar gebied over-

gangsplaten te worden toegepast.
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3.4  Geluid (rapport Omgevingsdienst)

De beoogde woningbouwlocatie is aan de randen geluidbelast vanwege wegverkeer. Het 

beoogde woonmilieu is rustig groen wonen, maar wel gelegen in stedelijk gebied. De 

regeling in het bestemmingsplan voorziet erin dat de eerstelijnsbebouwing met een ge-

velbelasting tot maximaal 5 dB boven de wettelijke voorkeursgrenswaarde kan worden 

gerealiseerd. Daarbij worden voorwaarden gesteld aan de betreffende woningen en moet 

bij woningen in het achterliggend gebied aan de voorkeursgrenswaarde worden voldaan. 

Deze regel wordt ook toegepast langs de Baden Powellaan, die in zijn geheel tot 30 km-

weg wordt gemaakt.

In het geluidonderzoek is de cumulatieve geluidbelasting ook in beeld gebracht. In het te 

bebouwen gebied ligt die tussen de 48 en 58 decibel. Dat is te omschrijven als redelijk tot 

matig. Vanwege de ligging in stedelijk gebied en onder bovenstaande voorwaarden achten 

we dat een akoestisch aanvaardbare situatie.

Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, moet in het kader van het akoes-

tisch onderzoek voor de ruimtelijke procedure, onderzoek worden gedaan naar maatrege-

len die de geluidbelasting reduceren. De woningen waarvoor een hogere waarde noodza-

kelijk is, moeten op grond van het gemeentelijke hogere waarden beleid een geluidluwe 

gevel en buitenruimte hebben. Om dit te bereiken kunnen aanvullende (bouwkundige) 

maatregelen noodzakelijk zijn. Bij het ontwerp van de woningen die een geluidbelasting 

ondervinden hoger dan de voorkeursgrenswaarden moet daarnaast rekening worden ge-

houden met de woningindeling zoals gesteld in het hoger waarden beleid. Als laatste moet 

bij de verdere voorbereiding van het plan ook rekening worden gehouden met het verkeer 

op de (nieuwe) ontsluitingsweg(en) in het plangebied. Zie ook bijlage bij het bestemmings-

plan.
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3.5 Externe veiligheid

Vanwege mogelijke calamiteiten is het bij elk plan van belang dat er een goede bereik-

baarheid is van nood- en hulpdiensten (over onder andere de aanwezigheid van voldoende 

bluswatervoorzieningen). Voorgesteld wordt om in een vroeg stadium contact op te nemen 

met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor advies.

3.6 Luchtkwaliteit

Het effect ten gevolge van het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de jaarge-

middelde concentratie NO2 en fijn stof. Conform de Regeling NIBM wordt immers voldaan 

aan het begrip ‘Niet in betekenende mate’ (NIBM) doordat het aantal te bouwen woningen 

binnen de 1500 woningen valt. Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de lucht-

kwaliteit wordt daarmee beschouwd als ‘niet in betekende mate’ en is vanuit het oogpunt 

van luchtkwaliteit wettelijk inpasbaar op basis van artikel 5.16 lid 1c van de Wet milieube-

heer.

Daarnaast blijkt uit de NSL-monitoringstool dat de grenswaarden voor NO2, PM10 en 

PM2,5 niet zullen worden overschreden. De ontwikkeling is inpasbaar vanuit het oogpunt 

van een goede ruimtelijke ordening. De WHO stelt aanzienlijk strengere grenswaarden 

voor dan nu in bovengenoemde normen uit de Europese regelgeving zijn vervat. Uit de re-

sultaten blijkt dat de WHO-norm voor PM2,5 met een verschil van ca. 2 μg/m3 niet wordt 

gehaald. In 2030 blijkt er wel een afname te zijn. Vanuit het oogpunt van de Wet milieube-

heer en de Wet ruimtelijke ordening zijn er geen belemmeringen om het plan te realiseren.

3.7 Bedrijven en milieuzonering

Milieuzonering heeft betrekking op het ruimtelijk scheiden van milieubelastende functies 

(zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (als woningen). Het belang van milieuzone-

ring wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is het 

motto: ‘scheiden waar het moet, mengen waar het kan’. De milieuzonering moet enerzijds 

hinder en gevaar voorkomen bij woningen en anderzijds bedrijven in staat te stellen hun 

activiteiten te kunnen uitvoeren. Na sloop en uitplaatsing van de scholen zijn er binnen en 

rond het plangebied nog drie functies waar rekening mee gehouden moet worden. De wa-

tersportverenigingen hadden een milieucategorie 3.1. Dit betekent dat er een richtafstand 



Bouwenvelop   Noordendijk-Scholencluster   |   31

van 50 m tot woningen in acht genomen diende te worden. De te handhaven kerk en de 

verplaatste scouting hadden een milieuzonering van 30 meter tot aan woningen. Dit zijn 

standaard waarden per functie. Aanvullend onderzoek heeft aangetoond dat deze afstan-

den op basis van de werkelijke activiteiten en omvang verkleind kunnen worden tot respec-

tievelijk 30 meter voor de watersportverenigingen en 10 meter voor de kerk en de scouting

3.8 Natuurwetgeving 

Op 1 januari 2017 trad de Wet natuurbescherming in werking. In deze wet zijn opgeno-

men: De Flora- en faunawet (hoofdstuk 3), de Boswet (hoofdstuk 4) en de Natuurbescher-

mingswet (hoofdstuk 1 en 2). In het kader van deze wet dient bij een ruimtelijke ingreep 

onderzoek te worden gedaan naar de aanwezige natuurwaarden en dient een beoordeling 

te worden gemaakt van eventuele negatieve effecten van de plannen op deze waarden. Bij 

nieuwbouw moet bekeken worden of er op het terrein sprake is van mogelijke verstoring 

van aanwezige soorten. Op verzoek van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) 

heeft het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) uit Dordrecht in het plangebied een in-

ventarisatie uitgevoerd naar (mogelijk) aanwezige beschermde soorten op de locatie. Het 

rapport ‘Inventarisatie Noordendijklocatie te Dordrecht’ d.d. januari 2019, rapportnummer 

P18-196/W1594 is als bijlage 5 bij dit memo gevoegd. Uit hoofdstuk 5 van het rapport 

blijkt dat er zich een aantal beschermde soorten in het gebied kunnen bevinden. De effec-

ten, verplichtingen en aanbevelingen voor deze soorten zijn in hoofdstuk 6 van dit rapport 

opgenomen. Voor vleermuizen geldt dat er aanvullend onderzoek aanbevolen wordt. Dit is 

in gang gezet.

3.9  Parkeren

Voor elke functie/elk soort programma is de parkeernorm bepaald in de ‘beleidsregels 

parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht.’ In de beleidsregels staat hoe de meest 

recente kencijfers van het CROW toegepast moeten worden. De parkeernormen die aan-

gehouden worden, zijn beschreven in of gebaseerd op CROW publicatie 381 ‘Toekomst-

bestendig parkeren’. De gemeente Dordrecht hanteert in het te ontwikkelen gebied voor 

woningen de parkeernormen in onderstaande tabel als ondergrens. Een hoger aantal par-

keerplaatsen is uiteraard mogelijk.
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Gebruiksoppervlakte woning  Parkeernorm  Aandeel bezoek

< 40 m2    0,6   0,3

40 m²-  < 60 m²   1,3   0,3

60 m² - < 90 m²   1,8   0,3

90 m² - <150 m²   2   0,3

≥ 150 m²    2,1   0,3

Op basis van aanwezige voorzieningen in het gebied of in het ontwerp die van invloed zijn 

op de mobiliteitsmogelijkheden van de bewoners kunnen reductiefactoren worden toege-

past. 

Reductiefactor OV 

Met het oog op de aanwezige bushalte (mits deze vanaf de woningen goed te voet bereik-

baar is) mag het totaal aantal parkeerplaatsen dat op basis van de parkeernormen nodig 

is worden verlaagd met 5%.  Indien bij een woning of woningcomplex een deelfietsstation 

wordt geplaatst om te voorzien in de ‘first and last mile’ in de reis met het OV kan voor de 

betreffende woningen de parkeernorm met 10% worden verlaagd. Zo worden de woningen 

ook voor bezoekers vanaf het station of het nabijgelegen transferium Energiehuis ook 

goed bereikbaar per deelfiets.

Reductiefactor fiets 

Het te ontwikkelen gebied heeft een vrij goede rechtstreekse fietsverbinding met het cen-

trum en het station. Voor de woningen waarvan de fietsparkeervoorzieningen (berging of 

centrale fietsparkeervoorziening) goed en direct aansluiten op het fietsnetwerk kan de par-

keernorm met nog eens 5% worden verlaagd.  

 

Reductiefactor voor innovatieve vervoer- en mobiliteitsconcepten  

Door toepassing van innovatieve vervoerconcepten bij een ontwikkeling kan het reguliere 

autogebruik worden teruggedrongen. In dat geval zijn bij het aanbieden van deelauto’s of 

andere MAAS (Mobility As A Service)-concepten bij de ontwikkeling minder parkeerplaat-

sen nodig. Bij het toepassen van een mobiliteitsconcept moet de ontwikkelaar onderbou-
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wen welk effect wordt verwacht op de parkeerbehoefte en moet de ontwikkelaar er voor 

zorgen dat het concept duurzaam is verankerd in de ontwikkeling en aantonen dat de 

afname van de mobiliteitsdienst (en daarmee het gebruik) is gegarandeerd. Het finale 

oordeel over in hoeverre het MAAS-concept leidt tot een reductie is ter beoordeling van 

de gemeente. Hierbij is de onderbouwing van de initiatiefnemer de leidraad.

Eisen:

•	 Parkeerplaatsen in de openbare ruimte moeten tenminste 2,5 breed zijn en 5 

meter diep, met daarachter 5,5 meter wegbreedte om goed met de auto te kun-

nen manoeuvreren.

•	 Bij een ontwikkeling met meer dan 10 woningen die beschikken over een par-

keergelegenheid op eigen terrein zijn de in CROW-publicatie 381 opgenomen cor-

rectiefactoren voor parkeerplaatsen op eigen terrein van toepassing (pagina 98);

•	 Bij het toepassen van een verdiepte parkeeroplossing dienen hoogteverschillen, 

hellingbanen, inclusief vlakstand, volledig binnen de gevel te worden opgelost. 

Garagedeuren en eventuele hekken moeten ruimtelijk goed worden ingepast (bij 

beweging mogen geen belemmeringen in de openbare ruimte ontstaan). Zij lig-

gen niet dieper dan 0.50 meter ten opzichte van het gevelvlak. De breedte is mi-

nimaal en bedraagt in principe niet meer dan 5.50 meter. In de openbare ruimte 

kunnen geen aanmeldzuilen, paaltjes e.d. ten behoeve van de parkeeroplossing 

worden geplaatst. Een open inrit naar een garage/parkeeroplossing is niet wen-

selijk. Het heeft de voorkeur dat een toegang naar een garage/parkeeroplossing 

gepositioneerd is in de gevel en niet op een hoek

•	 Bij etagewoningen dient op de kavel een goed bruikbare stalling voor fietsers te 

worden opgenomen, goed bereikbaar vanuit de openbare ruimte. Dit kan even-

tueel gecombineerd worden met bergingen. Met name bij etagewoningen dient 

rekening gehouden te worden met levensloopbestendig bouwen, met speciale 

aandacht voor stallingsruimte en oplaadpunten voor scootmobielen.
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3.10  Vloerpeilen en hoogteverschillen

Eis: Eventuele hoogteverschillen tussen de vloerpeilen en het aansluitend maaiveld die-

nen inpandig/binnen het bouwblok te worden opgelost. Uitzonderingen zijn mogelijk indien 

de oplossing voor een hoogteverschil, het architectonisch concept overtuigend onder-

steunt en er op openbaar gebied mogelijkheden zijn.

3.11 Duurzaamheid

Klimaatadaptatie

De gemeente Dordrecht werkt aan het groener en klimaatbestendig maken van de stad als 

het nieuwe normaal. Om de wijken weerbaarder te maken tegen veranderende omstandig-

heden in het klimaat, zoals hevige regenbuien, zijn maatregelen nodig in de bebouwing en 

de buitenruimte. Een belangrijke doelstelling is om nieuwbouwplannen klimaatbestendig 

in te richten. Hiervoor werkt de gemeente samen met andere publieke en private partijen 

in het convenant Klimaat-adaptief Bouwen in Zuid-Holland. In het convenant is een “Mi-

nimaal Programma van Eisen” ontwikkeld met praktische eisen om nieuwbouwplannen 

klimaatbestendig in te richten. De gemeente heeft de intentie om deze eisen publiekrech-

telijk te borgen in het bestemmingsplan. Wij vragen, gekoppeld aan het bestemmingsplan, 

dat de indienende partijen minimaal voldoen aan de volgende eisen:

Eisen:

Gerelateerd aan hevige neerslag

• Oppervlakkige afstroming: Het plangebied wordt aangelegd zonder hemelwateraf-

voer-aansluitingen van gebouwen, en het hemelwater stroomt oppervlakkig of in een 

hemelwaterafvoer-stelsel af naar de Vlij;

• Waterrobuust inrichten: Bij een waterstand op de Vlij tot NAP +3,3 m treedt geen in-

stroom van water in gebouwen op en blijven hoofdwegen begaanbaar voor nooddien-

sten;
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Gerelateerd aan Hitte

• Verminderen van opwarming: 40% van alle oppervlakken wordt groen (d.w.z. met vege-

tatie c.q. beplanting) of blauw (d.w.z. met water of als tijdelijke waterberging) ingericht. 

Dit dient men aan te tonen met een inrichtingsplan;

• Schaduwrijke plekken: Verblijfplekken en gebieden waar langzaam verkeer zich ver-

plaatst worden ingericht met een mix aan schaduw (20-60%), zon (20-60%) en half-

schaduw (10-40%) op de hoogste zonnestand. Deze is bedoeld om ook in het voor- en 

najaar prettige plekken in de openbare ruimte te bieden. Zorg daarbij dat alle doelgroe-

pen binnen 300 m een schaduwrijke plek kunnen bereiken;

Gerelateerd aan biodiversiteit

• Groenblauwe structuur versterken: De groenblauwe structuur en habitats worden ver-

sterkt door deze te verbinden met de zoetwater getijdennatuur in de omgeving van de 

locatie die aansluit bij het Wantij en de Biesbosch. Getijdennatuur kenmerkt zich door 

veel oeverlengte met fluctuerende waterstanden waarmee het een belangrijk habitat 

is voor een diversiteit aan amfibieën, libelle-achtigen, vissen en vogelsoorten. Houdt 

daarbij rekening met de eisen die de soorten aan hun omgeving stellen en het voorko-

men dan wel mitigeren van barrières. Om eb en vloed vrij spel te geven dient de houten 

damwandconstructie ter hoogte van de brug over de Vlij te worden verwijderd.

• Habitats versterken: Het plangebied creëert een hoogwaardige habitat voor tenminste 

3 van de volgende soortencategorieën: gebouw bewonend; boom bewonend; aan stru-

weel gebonden; aan bloemrijk grasland gebonden; aan water en oevers gebonden. Bin-

nen een habitat moet worden voldaan aan de 4 v’s, de eisen die de soorten stellen aan 

de omgeving: voedsel, voortplantingsmogelijkheden, veiligheid en variatie.

• Uitbaggeren van de Vlij: Het verontreinigde slib uit de Vlij moet worden uitgebaggerd, 

plus 10 cm extra (in totaal ca. 75 cm).
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Duurzaam bouwen (GPR)

De gemeente Dordrecht hecht waarde aan duurzaamheid in brede zin. Wij drukken onze 

ambitie daarom uit in termen van de GPR score waarin een breed pallet aan duurzaam-

heidsaspecten verwerkt is in vijf thema’s. Ook wordt de GPR ingezet om de algemene kwa-

liteit van nieuwbouw te verbeteren en bijvoorbeeld levensloopbestendigheid te vergroten. 

Daarnaast stellen we een aantal eisen en wensen op het gebied van energie, circulair bou-

wen en natuurinclusief bouwen.

De regio Drechtsteden streeft naar een energieneutrale omgeving in 2050. Dit is vastge-

legd in de regionale energiestrategie en de regionale woonvisie. Dit willen wij stimuleren 

door het gebruik van het GPR bij nieuwbouwprojecten. Het uitgangspunt hierbij is dat een 

voorlopig ontwerp wordt ingevuld in het landelijk bekende GPR Gebouwsysteem . Aan de 

hand van 5 thema`s worden de duurzaamheidsprestaties getoetst. Wij vragen minimaal 

onderstaande scores uit: als vanzelfsprekend dagen wij de markt uit om het nog beter te 

doen!

Duurzaamheid:  8,5

Gezondheid:  8

Gebruikskwaliteit: 8.5

Toekomstwaarde: 7.5

Energie

Met nieuwbouw dient invulling te worden gegeven aan het beleid t.a.v. duurzaamheid van 

de gemeente Dordrecht. Minimaal betekent dit dat op wijkniveau er een energie neutrale 

wijk gerealiseerd dient te worden. Wenselijk is dat nieuwbouw in zijn energiehuishouding 

zelfvoorzienend/ energieneutraal is of zelfs energie terug levert aan het net. Vanaf 1 janu-

ari 2021 wordt voor alle woningbouw de BENG-norm ingevoerd, dit zijn wettelijk eisen voor 

bijna energieneutrale gebouwen die voortvloeien uit het Energieakkoord voor duurzame 

groei en uit de Europese richtlijn Energy Performance Building Directive (EPBD). 

Daarnaast is het wenselijk dat alle woningen levensloopbestendig zijn, dat wil zeggen (zo-

wel in- als extern) geschikt voor bewoning en goed toegankelijk zijn in alle  leeftijdsfasen, 

dus ook voor ouderen en mensen met een functiebeperking.
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Circulair Bouwen

De gemeente Dordrecht is voorstander van de ontwikkelingen in circulair bouwen. De 

circulaire economie draait om slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen, 

zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden in een gesloten systeem. Bij nieuwbouw 

kun je vanaf het begin nadenken over hoe een toegepast materiaal of product weer terug 

de kringloop ingaat of hergebruikt wordt op het moment dat het gebouw niet meer nodig 

blijkt te zijn. Ook zijn de grondstoffen die benodigd zijn voor de bouw zoveel mogelijk van 

duurzame herkomst, waardoor de schade aan het milieu beperkt blijft, conform de wette-

lijke MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)-eis . Denk bijvoorbeeld aan secundaire of biobased 

(hout, vezels) grondstoffen die in de woning verwerkt worden. Ook worden indienende par-

tijen uitgedaagd om na te denken op welke wijze zij invulling geven aan verduurzaming van 

het bouwproces.

Natuurinclusief bouwen

Bij de realisatie van nieuwbouw bestaan er veel kansen voor de vergroting van de biodi-

versiteit van Dordrecht (natuurinclusief bouwen). Nieuwe gebouwen kunnen bijvoorbeeld 

vrij gemakkelijk worden voorzien van neststenen voor vogels/vleermuizen. Natuurinclusief 

bouwen is ook het benutten van de daken en de gevels. Daken kunnen perfect gebruikt 

worden voor het aanleggen van een daktuin met sedum of inheemse beplanting. Ook 

kan de gevel worden bedekt met bijvoorbeeld klimop. Deze beplanting zorgt ervoor dat 

gebouwen in de zomer koeler blijven, dat fijnstof in de stad beter wordt afgevangen en dat 

hevige regenbuien beter worden opgevangen. Ook leveren groene daken en gevels een 

positieve bijdrage aan de diversiteit van flora en fauna in de stad. Het is dan ook wenselijk 

dat nieuwbouw op verschillende manieren inspeelt op natuurinclusief bouwen.
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3.12 Spel

In de vastgestelde nota Speelruimtebeleid 2013-2022 zijn de volgende randvoorwaarden 

opgesteld waaraan Noordendijk scholencluster zal moeten voldoen. De gemeente Dor-

drecht hanteert de NUSO ( landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie) 

norm waarin wordt voorgesteld om 5 % per hectare netto woongebied te reserveren voor 

speelruimte. Vervolgens is het van belang dat deze ruimtes ook goed worden ingericht. De 

meest gewenste breedte- lengteverhouding van een speelruimte is 40-60 en de speelruim-

te dient altijd in combinatie met groen te worden aangelegd. Bij voorkeur ligt de speelruim-

te centraal in het woongebied waardoor deze goed bereikbaar is en niet langs een weg ligt.

Richtafstand tot aan de speelvoorzieningen voor de verschillende doelgroepen (0-6 jaar, 6 

t/m 12 en 12 t/m 19+):

• 0 tot 6 jaar, peuters en kleuters: 150 meter

• 6 t/m 12 jaar, schoolkinderen: tot 400 meter

• 12 t/m 19+ jaar, jongeren: tot 1000 meter.

Waarbij speelplekken voor 0 tot 6 jarigen zo mogelijk gecombineerd worden met de speel-

plekken voor 6 t/m 12 jaar. Daarnaast wordt ook gestimuleerd om zoveel mogelijk infor-

mele speelruimte te maken.

3.13  Afvalverzameling

Binnen de Noordendijk-scholencluster locatie wordt gewerkt met ondergrondse containers 

in de openbare ruimte voor de fracties restafval, papier, plastic/blik/drankkartons en glas. 

De exacte locaties worden fasegewijs bepaald. Eengezinswoningen krijgen per huishouden 

één minicontainer voor het GFT-afval. De aanbiedplaatsen (voor de minicontainers GFT) 

worden eveneens fasegewijs vastgesteld. Als gevolg van nieuw, nog vast te stellen, beleid 

(gemeentelijk grondstoffenplan) zijn aanvullende mogelijkheden rondom de inzameling 

van GFT-afval in ontwikkeling (mogelijkheid kleinere unit voor woningen met kleine tuin/

appartementen i.p.v. minicontainer). Op dit moment is daar echter nog geen uitsluitsel 

over te geven. Bij appartementen dienen containers op eigen opstelruimte inpandig wor-

den opgelost en er moet ruimte zijn voor op- en afritten om deze te legen. De containers 

moeten aan 1 zijde van de openbare weg worden opgesteld, zodat de vuilniswagen een 
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ronde kan rijden zonder achteruit rijden. In principe wordt er per 250 woningen 1 onder-

grondse glascontainer geplaatst. Gezien de huidige container op de Nagtegaalplaats is 

deze in de buurt aanwezig. 

3.14  Bouwen en logistiek 

Bouwrouting

De bouwrouting loopt via de Noordendijk, over de Baden Powelllaan, het gebied in. Tijdens 

de bouw mag de doorgang van de Noordendijk, de Baden Powelllaan en het busverkeer op 

geen enkele wijze belemmerd worden. 

Bouwplaatsinrichting

De bouwkavel is in eerste instantie de plek om optimaal te benutten voor het ketenpark, 

kranen, opslag en parkeren van de (onder)aannemers. In alle gevallen dient voldaan te 

worden aan de uitgangspunten van de gemeente.

De ontwikkelende partij dient zelf alle nutsaansluitingen aan te vragen. Het tracé wordt 

door de gemeente vastgesteld. De ontwikkelende partij dient zelf een aansluiting op het 

riool te realiseren. De eisen aan de rioolaansluiting dienen te voldoen zoals aangegeven 

op de website van de gemeente Dordrecht onder “rioolaansluiting”. 

Het hemelwater dient met inachtneming van het gestelde onder 3.10 in een vertraagde 

afvoersituatie gescheiden te worden aangesloten op het HWA hoofdriool of bij voorkeur via 

het open water worden afgevoerd.

Op de website van de gemeente Dordrecht is informatie te vinden over de aandachtspun-

ten bij buitendijks bouwen met tips.
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3.15  Planning en ontwikkelproces 

De eisen met betrekking tot de ontwikkeling en het proces na de definitieve gunning is verwoord in de 

concept overeenkomsten. 

In de concept overeenkomsten is onder meer opgenomen dat:

• Gronduitgifte in maximaal 2 fasen plaatsvindt;

• Slopen bestaande bebouwing, verplaatsen trafo, saneren en bouwrijp maken van de gronden voor 

rekening zijn van de ontwikkelaar.

Ten overvloede: deze opsomming is niet volledig. Voor een volledige weergave van de eisen en voor-

waarden zie de concept overeenkomsten.

Er zijn toetsmomenten en werkafspraken gedurende het ontwikkelproces tussen gemeente en afne-

mer van kracht, die luiden:

1. Gemeente heeft een inspanningsverplichting om VO op verzoek van ontwikkelaar te toet-

sen. De formele goedkeuring aan bouwenvelop geschiedt op basis van DO en aan ontwerp 

openbare ruimte binnen 4 weken na indiening;

2. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor overleg met de Welstandcommissie en de momen-

ten waarop hij dit laat plaatsvinden (VO/DO/omgevingsaanvraag);

3. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het moment waarop hij start met de verkoop van de 

woningen, b.v. voor of na een onherroepelijke omgevingsvergunning;

4. Afnemer stemt de bouwplanning voor start bouw af met gemeente;

5. Afnemer verwerkt het ontwerp van de openbare ruimte in zijn verkoopbrochure conform 

de coördinatietekening van de gemeente (opgesteld bij DO woningen);

6. Afnemer is verantwoordelijk voor de communicatie met omwonenden, het zogenaamde 

omgevingsmanagement, vanaf de definitieve gunning.
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4. Bijlagen

Onderzoeken

1. Zoetwatergetijde landschap:

a. Onderzoek kaderstellende criteria Noordendijk;

b. Reflectie op eisen en wensen klimaatbestendig bouwen.

2. Cultuurhistorisch onderzoek;

3. Bodemrapporten:

a. Milieu-/Bodemonderzoek rondom Noordendijk 264;

b. Verkennend- en nader bodem- en verkennend asbestonderzoek Noordendijk 

268;

c. Nader bodem- en verkennend asbestonderzoek Noordendijk 268;

d. Verkennend bodem en - asbestonderzoek Dr. L.L. Zamenhoflaan 27;

e. Verkennend bodem en - asbestonderzoek Dr. L.L. Zamenhoflaan 31;

f.	 Milieutechnisch onderzoek betreft gebied tussen Baden Powelllaan en de haven;

4. Gebouw asbestinventarisatie met betrekking tot sloop:

a. Asbestinventarisatie school Noordendijk 264 met gymzaal;

b. Asbestinventarisatie gymzaal - Dr. L.L. Zamenhoflaan 25;

c. Asbestinventarisatie schoolgebouw- Dr. L.L. Zamenhoflaan 27;

d. Asbestinventarisatie gebouw Scouting - Dr. L.L. Zamenhoflaan 31;

5. Bomenlijst: tekening bomenlijst en overzicht bomen.
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Participatie woningbouwproject Scholencluster Noordendijk 

 

Voor de ontwikkeling van deze locatie heeft een participatietraject plaatsgevonden. Dit wordt in deze 

paragraaf beschreven. 

 

Eerste inwonersavond 

Op 21 februari 2019 was de eerste bewonersavond over de toekomstige inrichting van het gebied 

‘Scholencluster Noordendijk’. Het project was op dat moment nog in de oriëntatiefase. In die fase 

wenste de gemeente gebruik te maken van de kennis van omwonenden van het gebied. Daarom 

stond de avond in het teken van informatie delen en ophalen. Belanghebbenden, omwonenden, 

raadsleden en medewerkers van de gemeente Dordrecht gingen met elkaar in gesprek over de 

toekomst van het gebied. 

Er zijn veel bruikbare informatie en ideeën opgehaald. De meest genoemde onderwerpen zijn: 

 - geen hoogbouw, wel diversiteit qua woningen; 

 - behoud van het groen en de wandelmogelijkheden in het gebied; 

 - zowel voor- als tegenstanders voor openstellen waterverbinding; 

 - behoud groen bij de Vlij (hondenuitlaatplaats). 

 

Projectnaam 

Tijdens de inwonersavond is er ook een verkiezing gehouden over de beste naam voor het 

toekomstig gebied. ‘Getijdepark’ had de meeste stemmen. Er zijn op deze avond ook andere namen 

bedacht, namelijk; het Oude Schoolplein, Vlijtij en Vlijhof. Al deze namen zijn ter besluitvorming 

voorgelegd aan de commissie Benoeming Openbare Ruimte. We verwachten eind 2019 een besluit 

hierover. 

 

Tijdelijk beheer braakliggend terrein 

Op de inwonersavond is ook gesproken over het tijdelijk beheer van het braakliggend terrein aan de 

Baden Powelllaan. Diverse ideeën werden besproken. De meeste voorkeur ging uit naar het inrichten 

van het terrein als speelplaats/bloemweide. De gemeente stelt het meedenken van de bewoners op 

prijs en heeft vier voorstellen onderzocht. In de eerste week van juni 2019 heeft de aannemer 

werkzaamheden verricht voor de tijdelijke inrichting van het braakliggend terrein. Er is gras ingezaaid 

voor trapveldjes, een bloemenweide is ingezaaid en de vervuilde grond is bedekt stelconplaten. Het 

gebied is nu aantrekkelijker voor de omwonenden.  

 

Tweede inwonersavond  

Met de bruikbare informatie en ideeën die zijn opgehaald tijdens de eerste inwonersavond is de 

gemeente aan de slag gegaan. Op basis van kaders vanuit de gemeenteraad, een 

stedenbouwkundige analyse van het gebied, de informatie en ideeën en onderzoeken die zijn gedaan 

wordt de opdracht aan de markt (aanbesteding) geformuleerd en verwerkt in onderhavig 

bestemmingsplan.  

Op 20 juni 2019 was de tweede inwonersavond waar een presentatie werd gegeven over de 

randvoorwaarden die meegegeven worden aan de ontwikkelaar in de aanbesteding. Deze 

randvoorwaarden zijn verwerkt in een zogenaamde bouwenvelop. De randvoorwaardenkaart hing 

ook aan de muur. Betrokkenen konden deze bekijken en vragen stellen. In de presentatie is ook 

uitleg gegeven over de kansen voor het hier te realiseren zoetwatergetijdemoeras en het proces. 

Daarna was er de mogelijkheid om vragen te stellen. De reacties hebben ertoe geleid dat huisvesting 

van de scouting wordt meegenomen in de bouwenvelop. Ook is er extra onderzoek uitgezet naar de 

stroming in de Vlij voor en na het weghalen van de schotbalken onder de bruggen van de Baden 

Powelllaan. 

 

Het Vogelnest 



Bij de tijdelijke inrichting van het braakliggend terrein is er een samenwerking met een actieve groep 

buurtbewoners van de Vogelbuurt, Het Vogelnest. Tijdens de bewonersavond presenteerde de groep 

haar plannen voor de tijdelijke inrichting. Hierop werd enthousiast gereageerd. Eind 2019 zal de 

tijdelijke inrichting van het braakliggend terrein officieel geopend worden.  

 

Individuele gesprekken met bewoners 

Naar aanleiding van de tweede inwonersavond zijn ook individuele gesprekken gevoerd voor nadere 

uitleg en vragen van belanghebbende in het gebied.  

 

Klankbordgroep 

In het najaar van 2019 zal de tender (aanbesteding) starten. Na een selectie- en gunningsprocedure 

zal het plan, dat het beste de randvoorwaarden uitwerkt, winnen. Bij deze selectie- en 

gunningsprocedure wordt een klankbordgroep betrokken. Deze groep krijgt een adviesrol. De 

samenstelling van de groep wordt op dit moment nader uitgewerkt.  
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Verslag overleginstanties naar aanleiding van het voorontwerp 
bestemmingsplan Vlijweide 

 

 

1. Provincie Zuid Holland: plan is toegezonden op 10 juli 2020, als er sprake is van strijdigheid 
met een provinciaal belang volgt reactie, geen reactie ontvangen. 

2. Nederlandse Gasunie: geen opmerkingen 
3. Rijkswaterstaat Zuid-Holland: geen opmerkingen 
4. Tennet TSO: geen opmerkingen 
5. Waterschap Hollandse Delta: bij het ontwerpen van woningen rekening houden met de 

stabiliteit van de waterkering 
6. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid:  

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) kan zich vinden in de paragraaf 2.5 
Externe veiligheid van het hoofdstuk 2 Omgevingsaspecten van Voorontwerp CHW 
Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk en Bijlage 5 Quickscan Milieu. 
 
De VRZHZ adviseert de woningen en de bijeenkomstgebouwen te voorzien van 
uitschakelbare mechanische ventilatie conform artikel 4.124 lid 4 van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving: Een mechanisch ventilatiesysteem heeft een 
voorziening waarmee het systeem handmatig kan worden uitgeschakeld bij een 
externe calamiteit die kan leiden tot een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van 
de binnenlucht.  
 
Met betrekking tot de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen binnen het 
plangebied moet er voldaan worden aan de Handreiking bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid 2019 (Brandweer Nederland, 2020). 
 
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wil graag betrokken blijven bij de 
inrichtingsplannen van het gebied om gezamenlijk de zelfredzaamheid van de 
gebruikers en de beheersbaarheid door de hulpverleners te kunnen optimaliseren.  
 
Het team Veilig bouwen en gebruiken binnen de VRZHZ wil zo vroeg mogelijk 
betrokken zijn bij de uitwerking van de plannen voor de woongebouwen en de 
bijeenkomstgebouwen zodat de keuzes voor de realisatie van een voldoende 
brandveilig gebouw op tijd mee kunnen worden genomen. 
 
Reactie: 
Opmerkingen worden als kennisgeving aangenomen 
 

7. Stedin: geen opmerkingen 
8. Dienst Gezondheid en Jeugd:  

Er is vlakbij een tankstation en dat is geen onderdeel van het ontwerpplan, maar 
waarschijnlijk is overleg met de Veiligheidsregio hierover belangrijk. 
Het groene eilandje oogt heel prettig, maar het biedt niet zo heel veel voor de 
biodiversiteit. In de bomen in het moeilijk nestelen voor vogels, en we hebben wat 
gaten ontdekt in de oevers wat wijst op de aanwezigheid van ratten. We hebben bij 
ons bezoek muizen en een rat waargenomen. Denk bij het bouwen ook aan een 
beplantingsplan specifiek voor dit eilandje, er kunnen bv. wat bomen weg die nu de 
zon tegenhouden. Een (stads)ecoloog zou hier verder naar moeten kijken. 



Is het zo dat 60% van de oevers bebouwd gaat worden met steigers e.d.? Dan kan 
ongedierte makkelijker bij de bewoning komen. Onbebouwde oevers zou onze 
voorkeur echt hebben. Dat is ook beter voor het zoetwatergetijdegebied.  
Indien de balk in het water tussen het haventje en de vlij wordt weggehaald zal er 
getijdewerking zijn in de Vlij. Hierbij kan vervuiling die opgehoopt is in het bodemslib 
loskomen. Mogelijk dat hier maatregelen voor genomen moeten worden. 
 
Reactie:  
De oevers worden niet bebouwd met steigers, deze worden niet toegestaan. 
Het slib in de Vlij wordt uitgebaggerd. 
 

9. Omgevingsdienst Haaglanden:  
Het stikstofdepositie onderzoek is onvolledig of onduidelijk op de volgende punten: 
- Voor de realisatiefase wordt uitgegaan van in totaal 190 kg NOx voor het 
slopen van de school en bouwen van 70 woningen. Dit komt naar op 2,7 kg NOx per 
te realiseren woning, ons inziens is dit aan de lage kant. Er zal een inschatting 
gegeven moeten worden van het in te zetten materieel voor het slopen van de 
bestaande opstallen en het bouwen van de nieuwe woningen. 
- De verkeersbewegingen zijn meegenomen tot aan de Oranjelaan. Voor een 
bestemmingsplanprocedure moet de verkeersaantrekkende werking verder worden 
meegenomen dan voor projecten. De verkeersaantrekkende werking zal tenminste 
moeten worden meegenomen tot aan de oprit met de N3. 
- Figuur 3-3 komt niet overeen met de berekeningen zoals deze zijn 
bijgevoegd. Daarbij is de aangehouden rijlijn voor het bouwverkeer niet mogelijk, 
daar de kruising van de N3 met de Groene zoom een ongelijkvloerse kruising betreft 
zonder op- en afrit. 
- Wij vragen u om het AERIUS-uitvoerbestand (pdf) tevens los aan te leveren. 
Conclusie  
Gebaseerd op de aangeleverde rapportage kunnen wij niet bepalen of een 
vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. Uit de berekening 
voor de gebruiksfase volgt dat er geen sprake is van een depositie op Natura 2000-
gebieden van meer dan 0,00 mol/ha/jr. Echter, het aantal verkeersbewegingen dient 
verder te worden gemodelleerd. Daarnaast is de kans aanwezig dat de realisatiefase 
leidt tot een toename in stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jr, waarvoor een 
vergunning nodig is. 
 
Reactie: 
Aanvullend rapport is opgestuurd naar de Omgevingsdienst Haaglanden 
 
Op 15 oktober 2020 is de AERIUS rekenmethode gewijzigd, het nieuwe rapport is op 
26 oktober 2020 toegestuurd naar de Omgevingsdienst Haaglanden. 
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Motivering van het woonprogramma /onderbouwing voor de Ladder duurzame verstedelijking 

Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk 

 

Ministeriële Ladder voor duurzame verstedelijking m.b.t. wonen 

Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling? 

Voor woningbouwlocaties vanaf twaalf woningen geldt dat sprake is van een stedelijke ontwikkeling. 

Voor de locatie Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk gaat het om de ontwikkeling van maximaal 70 

woningen. Dit betekent dat de behoefte hieraan volgens de Ladder gemotiveerd moet worden.  

Is de stedelijke ontwikkeling nieuw? 

De locatie kent momenteel een aantal maatschappelijke functies namelijk scholen, een kerk en een 

waterscouting. De woningbouwontwikkeling is nieuw. 

Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied? 

Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet de toelichting op het 

bestemmingsplan een beschrijving van de behoefte aan de nieuwe woningen bevatten. De behoefte 

moet worden bepaald binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de woningbouwontwikkeling. 

Gezien de grote behoefte aan woningen in Dordrecht (zie volgende alinea) is de uitbreiding van 

woningbouwlocaties noodzakelijk. 

Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling? 

De Drechtsteden gaan voor een extra groeiopgave op het gebied van wonen, bereikbaarheid en 

werken. Het woningaanbod is nu te eenzijdig en kenmerkt zich door te veel middelmaat. Om 

daadwerkelijk te groeien is een schaal- en kwaliteitssprong vereist. Wonen wordt daarbij gezien als 

hefboom. Kijkend naar het wonen wordt ingezet op de groei van het aantal woningen: 

- van 10.000 woningen om in onze eigen woningbehoefte te voorzien, en 

- van 15.000 woningen om in de groeipotentie te voorzien. 

In het coalitieakkoord 2018 – 2020 heeft de gemeente Dordrecht haar groeiambitie uitgesproken en 

ingezet op een snelle en gefocuste groei met 4000 kwalitatief hoogwaardige en duurzame woningen, 

te beginnen op onder andere Amstelwijck. Het accent bij de nieuwbouw ligt op het hogere segment, 

terwijl de andere segmenten niet worden vergeten. Met het oog op de grote behoefte aan nieuwe 

woningen realiseren is daarnaast in het coalitieakkoord vastgelegd dat er een harde planvoorraad 

van nog eens 6000 woningen op nieuwe locaties opgesteld wordt. Deze woningen worden na 2022 

gebouwd. 

Met de realisatie van maximaal 70 woningen op Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk wordt 

bijgedragen aan de kwantitatieve en kwalitatieve opgaven voor Dordrecht. De locatie leent zich 

uitstekend voor woningen in het hogere segment. Deze woningen voorzien in een behoefte.  

 

 

 



Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied? 

Als bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van 

bebouwing voor wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, en ook de daarbij 

behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. Hieraan 

wordt voldaan.  

De woningbouwontwikkeling voorziet in een behoefte en is gepland binnen bestaand stedelijk 

gebied. 

 

Rol van de provincie 

Sommige provincies hebben in de ruimtelijke verordening aanvullende regels voor de Ladder gesteld. 

Dit is het geval in de Provincie Zuid Holland. Daarom volgt een onderbouwing van de Provinciale 

Ladder voor duurzame verstedelijking. 

Provinciale Ladder voor duurzame verstedelijking m.b.t. wonen 

In de Visie Ruimte en Mobiliteit (2014) zijn 5 hoofddoelen benoemd: 

1. Beter benutten van de schaarse ruimte. 

2. Bundeling van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

3. Versterken agglomeratiekracht. 

4. Behoud kwaliteit landelijk gebied. 

5. Behouden en verbeteren ruimtelijke kwaliteit 

De Ladder draagt bij aan het behalen van deze hoofddoelen. 

Trede 1: 

De stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd. 

Zowel in de Drechtstedelijke groeiagenda als het gemeentelijke coalitieakkoord is de kwalitatieve en 

kwantitatieve opgave voor de Drechtsteden en Dordrecht vastgesteld. De regionale woningbehoefte, 

het eenzijdige woningaanbod en de groeiambities liggen hieraan ten grondslag. Het woonbeleid is 

gericht op het toevoegen van de ontbrekende woonmilieus en woningtypen. De ambitie om 

duurdere woningen toe te voegen is gebaseerd op het RIGO woningmarktonderzoek, waaruit bleek 

dat rond dit programma de meeste woningen toegevoegd dienen te worden. Met de realisatie van 

maximaal 70 woningen op Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk zal worden bijgedragen aan de 

kwantitatieve en kwalitatieve opgaven voor Dordrecht. De locatie leent zich uitstekend voor 

woningen in het hogere segment. Het is een unieke locatie, nabij de Vlij. Hier zal een bijzonder 

woonmilieu worden gerealiseerd.  

De provincie heeft in de verordening Ruimte bepaald dat de regio een woningbouwprogramma 

opstelt dat door gedeputeerde staten van Zuid-Holland moet worden goedgekeurd. 

Woningbouwplannen die binnen dit regionale woningbouwprogramma passen, voldoen aan het 

provinciaal woonbeleid. Het woningbouwprogramma is als onderdeel van de jaarlijkse rapportage 

Wonen in de Drechtsteden ter goedkeuring voorgelegd aan de Provincie. Op 17 maart 2020 

verleenden gedeputeerde staten hieraan goedkeuring. 

 

 



Trede 2: 

In die behoefte wordt binnen het BSD voorzien door benutting van beschikbare gronden door 

herstructurering, transformatie of anderszins of; 

De te ontwikkelen locatie bevindt zich binnen bestaand stedelijk gebied. In de 3e herziening 

Structuurvisie Dordrecht 2040 wijzigde de gemeenteraad het leefmilieu van Stedelijk Wonen naar 

Rustig Groen.  

Trede 3: 

Indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen BSD van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt 

gebruik gemaakt van locaties die, 

a. gebruik maken van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig 

worden ontwikkeld; 

b. passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart (artikel 2.2.1. is van toepassing); 

c. zijn opgenomen in het Programma Ruimte, voor zover het gaat om locaties groter dan 3 hectare. 

Aangezien de locatie zich binnen bestaand stedelijk gebied bevindt, is deze trede niet van toepassing. 
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Onderwerp Quick scan milieu Noordendijklocatie

Inleiding 
De gemeente Dordrecht is voornemens de herontwikkeling van het gebied aan de Noordendijk tussen de 
Oranjelaan en de Baden Powellaan te Dordrecht als een prijsvraag uit te zetten en wil daarbij de relevante 
milieuaspecten aan de voorkant meegeven. Om deze reden heeft de gemeente aan de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid (OZHZ) opdracht gegeven tot het uitvoeren van een quick scan milieu. Deze quick scan 
dient in ieder geval de aspecten geluid, externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering en flora en fauna te 
omvatten. Aan de aspecten bodem en milieueffectrapportage wordt op verzoek van de gemeente kort 
aandacht besteed. Als uitgangspunt is aangereikt een kaart met het studiegebied van de locatie (figuur 1).

Figuur 1

Naar aanleiding van een overleg op 21 maart 2019 en op 9 juni 2019 is de quick scan milieu nog op een 
aantal punten aangevuld dan wel aangepast. Deze versie van de quick scan vervangt dan ook de eerder 
toegestuurde versies. 

Bedrijven en milieuzonering
Milieuzonering heeft betrekking op het ruimtelijk scheiden van milieubelastende functies (zoals bedrijven) 
en milieugevoelige functies zoals woningen. Het belang van milieuzonering wordt steeds groter 
aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is het motto: 'scheiden waar het moet, mengen 
waar het kan'. Het scheiden van milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen dient twee doelen:
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1. het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar
bij gevoelige bestemmingen;

2. het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld
bedrijven) zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, kunnen
uitoefenen.
De VNG handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” 2009 is de meest gebruikte methode bij 
milieuzoneringen. Er is hier sprake van een rustige woonwijk. In de handreiking worden voor vier 
verschillende milieuaspecten richtafstanden aanbevolen voor milieubelastende activiteiten (bedrijven) ten 
opzichte van een rustige woonwijk. De milieubelastende activiteiten zijn gerangschikt op SBI code.
De grootste richtafstand is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie. In tabel 1 
zijn de richtafstanden weergegeven. Voor de richtafstand geldt de afstand vanaf de gevel van de woning.

Tabel 1: richtafstanden per Milieucategorie (bron: VNG-handreiking Bedrijven en Milieuzonering)

Milieucategorie Rustige woonwijk

1 10 m

2 30 m

3.1 50 m

3.2 100 m

4.1 200 m

4.2 300 m

5.1 500 m

5.2 700 m

5.3 1.000 m

6 1.500 m

Wanneer bij de invulling van het plangebied uitgegaan wordt van kleinere afstanden dan de richtafstanden moet 
onderbouwd worden:

 waarom er toch sprake kan zijn van een goed woon-en leefklimaat en/of waarom een kleinere afstand kan volstaan;

 dat er geen extra belemmeringen optreden voor de bedrijfsvoering van de aanwezige bedrijven.
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OZHZ heeft op basis van Squit XO een inventarisatie uitgevoerd van bij OZHZ bekende in het gebied 
aanwezige milieubelastende activiteiten. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Locatie Naam bedrijf Milieucategorie Opmerkingen
Oranjelaan 76 De Haan Oliën/Essopomp 2 Geen verkoop van LPG
Noordendijk 264 Regenboog school 2
Noordendijk 262 Kerkgebouw/Het Keerpunt 2
Vijverweg Raceshop 1 Is een woonhuis. Mogelijk 

alleen postadres.
Dr. Zamenhoflaan 31 Scouting Johan en Cornelis 

de Wit
2

Badweg 12 Wantijbad 4.1 Vanwege geluid. Zie ook 
paragraaf externe veiligheid

Badweg 8 Watersportbedrijf De Graaf 3.1
Badweg 10 Paviljoen de Punt 1
Badweg 20 Café Waterlust 1
Kastanjelaan 5 Watersportvereniging WSV 

87
3.1

Badweg 2 Dordtse Roei- en 
zeilvereniging

3.1

Baden Powellaan 4b Stadswerken gemeente
Havendiep 26 Watersportvereniging 

Drechtstad/De Kievit en 
Dordt/Trivium/Lindenhof

3.1

Dr. Zamenhoflaan 31 Kleuterschool 2
Badweg Watersportvereniging 

drechtstad
3.1

Badweg Watersportvereniging  De 
Staart 2 + De Staart

Baden Powellaan 12 Kinderboerderij 2
Baden Powellaan 8 Werkplaats/garage 

gemeente
2
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In onderstaande afbeelding zijn bovengenoemde bedrijven incl. milieuzone afgebeeld. 

Externe veiligheid 
Als het gaat om externe veiligheid zijn er in het plangebied geen risicobronnen aangetroffen. Wel bevinden zich in de 
omgeving van het plangebied de volgende risicobronnen:
 Vaarweg Beneden-Merwede
 Vuurwerkopslag 'Turbo Fashion'
 Stichting Wantijbad Dordrecht (openlucht zwembad met chloorbleekloog tank en zwavelzuurtank)
 Chemours Netherlands B.V.
 Rijksweg N3
 Spoorlijn route 35, Kijfhoek – aansluiting Dordrecht-Zuid

Vaarweg Beneden-Merwede 
De Beneden Merwede is aangewezen als een basisnetroute voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Indien het 
plangebied zich binnen 200 meter van deze vaarroute bevindt dient het groepsrisico te worden verantwoord. 
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van het Besluit externe veiligheid transportroutes. Geconstateerd 
kan worden dat het plangebied is gelegen buiten de 200 meter zone, maar wel binnen het invloedsgebied van de 
vaarweg. Het feit dat het plangebied buiten de 200 meter zone ligt leidt niet tot een verplichting. 
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Echter op grond van artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transportroutes moet bij een plangebied binnen 
een invloedsgebied van een weg, spoorweg of binnenwater wel worden ingegaan op de mogelijkheden tot 
voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp. Dit betekent dat advies moet worden 
gevraagd aan de Veiligheidsregio over zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en bereikbaarheid.

Chemours Netherlands B.V. 
Het plangebied ligt deels binnen het invloedsgebied van het bedrijf Chemours. Conform paragraaf 5 van 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen dient dan het groepsrisico te worden berekend en te worden 
verantwoord. Hierbij dient de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om advies gevraagd te worden met betrekking 
tot de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van een ramp of zwaar ongeval bij dit bedrijf, 
en de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied om zich in veiligheid te brengen 
indien zich bij dit bedrijf een ramp of zwaar ongeval voordoet.

Overige risicobronnen
Op circa 230 meter is een vuurwerkopslag gelegen onder de naam 'Turbo Fashion'. Stichting Wantijbad Dordrecht 
heeft vanwege het bezit van een chloorbleekloogtank een 1% letaliteitsafstand van 90 meter als het gaat om 
externe veiligheid. Het plangebied ligt echter op circa 440 meter afstand van het Wantijbad. 

Op geruime afstand van het plangebied zijn de Rijksweg N3 en de spoorlijn route 35, Kijfhoek – aansluiting 
Dordrecht-Zuid gelegen, waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De N3 bevindt zich op circa 940 
meter afstand van de locatie en de spoorlijn is op circa 900 meter afstand gelegen. Het invloedsgebied van deze 
transportroutes reikt niet tot over het plangebied. 

Conclusie ten aanzien van externe veiligheid
Vanuit het aspect externe veiligheid zijn er geen belemmeringen ten aanzien van de herontwikkeling van het 
gebied. Wel dient in de plannen aandacht besteed te worden aan de vaarweg Beneden-Merwede en Chemours. 
Verder dient advies aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid te worden gevraagd met betrekking tot 
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Daarnaast moet ten aanzien van Chemours Netherlands B.V. 
beargumenteerd worden waarom deze ontwikkeling niet zal leiden tot een toename van het groepsrisico. 
Aangezien het plangebied ruimt buiten de PR 10-8 contour ligt kan volstaan worden met een kwalitatieve 
omschrijving. 

Luchtkwaliteit
Wet en regelgeving
De Europese regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit is in Nederland geïmplementeerd in hoofdstuk 5 titel 2 
van de Wet milieubeheer (Wm), ook wel de ‘Wet luchtkwaliteit’ genoemd. In de ‘Wet luchtkwaliteit’ is opgenomen 
dat een besluit inpasbaar is vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit, als tenminste aan één van de volgende vier 
gronden wordt voldaan (artikel 5.16 lid 1):
a) De voorgenomen ontwikkeling inclusief alle bijbehorende maatregelen leidt niet tot overschrijdingen van 

grenswaarden uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer.
b) De voorgenomen ontwikkeling leidt (per saldo) niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.
c) De bijdrage van de voorgenomen ontwikkeling aan de luchtverontreiniging is ‘niet in betekenende mate’ (NIBM). 
d) De voorgenomen ontwikkeling is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
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NIBM
Op basis van de Wet luchtkwaliteit zijn plannen die ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan een verslechtering 
van de luchtkwaliteit, vrijgesteld van toetsing (Wm artikel 5.16, lid 1 sub c). Dit betekent dat in 
overschrijdingssituaties plannen toch gerealiseerd kunnen worden indien de bijdrage van het plan ‘niet in 
betekenende mate’ is. In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) is het begrip 'niet in betekenende 
mate' gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO2 of PM10. Dit betekent dat voor zowel NO2 als PM10 
planbijdragen zijn toegestaan van maximaal 1,2 μg/m³ in situaties waarin de jaargemiddelde concentraties de 
grenswaarde overschrijden. 

In de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) is een lijst met categorieën van inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties opgenomen, die als ‘niet in betekenende mate’ projecten worden beschouwd. Als een plan 
binnen de benoemde projectomvang valt, is het vrijgesteld van toetsing. Er is ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit 
dan geen verdere belemmering voor de realisatie van het project. 

Uitgangspunten en werkwijze
In de bijlage van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is aangegeven dat de invloed 
van een woonwijk met 1.500 woningen binnen de 3% grens valt en dus voldoet aan het begrip ‘niet in betekenende 
mate’ (NIBM). In het kader van voorliggende ontwikkeling worden nieuwe (duurdere) woningen gerealiseerd. 
Aangezien er sprake zal zijn van een zeer laag aantal woningen, kan de ontwikkeling op de Noordendijklocatie op 
voorhand aangemerkt worden als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft in artikel 3.1 voor dat een bestemmingsplan moet voldoen aan de criteria 
voor goede ruimtelijke ordening. Die verplichting heeft in dit verband betrekking op de situaties die vanuit oogpunt 
van goede ruimtelijke ordening onwenselijk zijn. De effecten op de luchtkwaliteit dienen in het kader van goede 
ruimtelijke ordening door bestuurders te worden afgewogen. In het kader van de goede ruimtelijke ordening is de 
luchtkwaliteit ter plaatse van de ontwikkeling in beeld gebracht.

De luchtkwaliteit ter plaatse is beoordeeld met behulp van de monitoringstool van het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat. In de monitoringstool (monitoringsronde 2018) zijn de concentraties nabij het plangebied in beeld 
gebracht. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de concentraties langs de dichtstbijzijnde drukkere weg in 
de omgeving, namelijk de Oranjelaan en de Noordendijk. Met de NSL-monitoringstool 2017 ontstaat inzicht in de 
luchtkwaliteit in de nabijheid van de locatie voor verschillende referentiejaren. Daarbij wordt inzicht gegeven in de 
totale concentraties van de stoffen NO2, PM10 en PM2.5 . De concentraties uit de NSL-monitoringstool worden voor 
de jaartallen 2017, 2020 en 2030 gehanteerd. 

Resultaten
In figuur 2 wordt de ligging van het beschouwde rekenpunt (1) in de NSL-monitoringstool weergegeven. Dit is het 
rekenpunt met de hoogste concentratie in de nabije omgeving van de locatie. Dit is een worst case benadering. 
Op de locatie van de ontwikkeling worden lagere concentraties verwacht doordat het op grotere afstand van de 
wegen gelegen is. Rekenpunt 2 geeft de laagste concentratie weer. 
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Figuur 2 NSL-Monitoringstool (beschouwde rekenpunten)

In tabelvorm worden de resultaten uit de Monitoringstool weergegeven. Tevens is een doorkijk gegeven naar de 
toekomst, door de concentraties in 2020 en 2030 in kaart te brengen. Opgemerkt dient te worden dat er een lichte 
toename is van PM2,5 in 2020, daarna blijkt er een afname in 2030. De jaargemiddelde concentraties van PM10 en 
NO2 liggen voor de jaren 2020 en 2030 lager. Geconcludeerd kan worden dat de concentraties voldoen voor de 
beschouwde zichtjaren aan de grenswaarde van 40 µg/m3 voor NO2 en PM10 en 25 µg/m3 voor PM2.5. 

WHO-normen
De WHO adviseert voor de kleinere fijn stof deeltjes (PM2,5 ) een waarde van 10 µg/m3 en voor PM10 een norm van 
20 µg/m3. Uit de resultaten komt naar voren dat de WHO-norm voor PM2,5 met een verschil van ca. 2 µg/m3 niet 
wordt gehaald. In 2030 blijkt er wel een afname te zijn.

Tabel 1 Concentraties Monitoringstool 2018, rekenpunt 1.
MT2018 NO2 [µg/m3] PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3]

2017 27,6 19,6 11,8
2020 22,3 20,2 12,1
2030 14,5 17,0 9,6

Tabel 2 Concentraties Monitoringstool 2017, rekenpunt 2.
MT2018 NO2 [µg/m3] PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3]

2017 25,6 19,2 11,7
2020 20,8 19,9 12,0
2030 14,5 17,0 9,6

Conclusie ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit
Het effect ten gevolge van het plan draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de jaargemiddelde concentratie NO2 
en fijn stof. Conform de Regeling NIBM wordt immers voldaan aan het begrip ‘Niet in betekenende mate’ (NIBM) 
doordat het aantal te bouwen woningen binnen de 1500 woningen valt. Het effect van de voorgenomen 
ontwikkeling op de luchtkwaliteit wordt daarmee beschouwd als ‘niet in betekende mate’ en is vanuit het oogpunt 
van luchtkwaliteit wettelijk inpasbaar op basis van artikel 5.16 lid 1c van de Wet milieubeheer. 

Daarnaast blijkt uit de NSL-monitoringstool dat de grenswaarden voor NO2, PM10 en PM2,5 niet zullen worden 
overschreden. De ontwikkeling is inpasbaar vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. 
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De WHO stelt aanzienlijk strengere grenswaarden voor dan nu in bovengenoemde normen uit de Europese 
regelgeving zijn vervat. Uit de resultaten blijkt dat de WHO-norm voor PM2,5 met een verschil van ca. 2 µg/m3 niet 
wordt gehaald. In 2030 blijkt er wel een afname te zijn. 

Vanuit oogpunt van de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening zijn er geen belemmeringen om het plan 
te realiseren. 

Stikstofdepositie
Mel behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator is een stikstofberekening uitgevoerd. 
Deze is als bijlage 5 toegevoegd. Hieronder volgt een toelichting op deze berekening.  

Figuur 1 Noordendijklocatie

Uitgangspunten en werkwijze
Voor het berekenen van de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden is gebruik gemaakt van het 
voorgeschreven rekenpakket AERIUS Calculator. Zowel de depositie in de gebruiksfase als in de aanlegfase is 
berekend.

Berekening gebruiksfase
De berekeningen van de beoogde situatie zijn uitgevoerd om te kunnen bepalen of voor de ontwikkeling een 
vergunning in het kader van de wet Natuurbescherming dient te worden aangevraagd. Er is één vlakbron 
ingevoerd "Wonen en Werken-Woningen", zie figuur 1. Gekozen is voor een oppervlaktebron omdat de emissies 
plaatsvinden in een gebied met een groot oppervlak en de individuele emissiepunten vergelijkbaar zijn. 

Emissie woningen
De emissies zijn bepaald op basis van de door AERIUS verstrekte emissiewaarden voor nieuwbouw woningen. 
Voor de berekening is uitgegaan van 100 vrijstaande woningen. In de plantoelichting Scholengebied Noordendijk 
van het ontwerp Structuurvisie Dordrecht 2014 d.d. 2 oktober 2018 wordt voor het woningbouwprogramma 
gedacht aan voornamelijk vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen, uitkomend op circa 15 tot 20 woningen 
per hectare. Dit is als uitgangspunt gebruikt voor de stikstofberekening. Het aantal van ongeveer 100 woningen is 
gebaseerd op het totale plangebied die een oppervlakte beslaat van circa 4,5 hectare. 

Volgens AERIUS Calculator leidt realisatie van een nieuwbouw vrijstaande woning tot een NOx emissie van 
3,03 kg/j. Als uitstoothoogte is 10 meter aangehouden er vanuit gaande dat de woningen niet gasvrij zijn. 
Gekozen is voor een spreiding (bouwhoogte/2) van 5 meter. Dit betreft een worst-case benadering, aangezien 
een hoger emissiepunt over het algemeen op grotere afstand voor depositie zorgt dan een laag emissiepunt. 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de invoergegevens. 
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Tabel 1: kengetal vrijstaande woning
Emissiekengetal 
NOx
(kg/ha/jaar)

Aantal Emissie 
totaal 
(NOx 
kg/ha/jr)

Vrijstaande 
woning

3,03 100 303

Verkeersbewegingen
De verkeersgegevens zijn bepaald op basis van de CROW richtlijnen, handboek 317 "Kerncijfers parkeren en 
verkeersgeneratie". Dordrecht behoort tot een sterk stedelijk gebied en de ontwikkeling vindt plaats in de rest 
bebouwde kom. In de berekening wordt uitgegaan van 8 mvt/etmaal. Het hoogste gemiddelde kerncijfer voor 
vekeersgeneratie van vrijstaande woningen bedraagt eveneens 8 mvt/weekdagetmaal. Met een verkeersgeneratie 
van 8 mvt/etmaal is dus worstcase getoetst ten aanzien van het aspect verkeersgeneratie.

Uitgaande van een verkeersgeneratie van 8 mvt/etmaal bij 100 woningen betreft dit een totale verkeersgeneratie 
van 800 mvt/etmaal. In de stikstofberekening is de verkeerstoename van 400 mvt/etmaal berekend over elk van de 
uitvalswegen vanuit de woonwijk over de Baden-Powelllaan en de Noordendijk. 

Berekening aanlegfase
Om te verkennen welke effecten kunnen optreden tijdens de aanlegfase is een berekening uitgevoerd. 
Het uitgangspunt is dat sprake zal zijn van bouwwerkzaamheden waarbij gebruik zal worden gemaakt van 
werktuigen, vrachtwagens en vervoersbeweging van bouwvakkers. De invoergegevens zijn gebaseerd op een 
grove schatting die is gedaan op basis van vergelijkbare rapportages. Voor de emissie van de mobiele werktuigen 
is uitgegaan van 2 kg/jaar stikstof uitstoot per woning, voor het aan- en afvoeren van materialen is gerekend met 
1 vrachtwagen per dag en voor de uitstoot van stikstof door vervoersbewegingen van bouwvakkers is rekening 
gehouden met twee bewegingen per dag per woning. Voor de emissiebronnen zijn in AERIUS vlakbronnen 
ingevoerd.

Resultaten AERIUS-berekening
Er is gerekend voor het jaar 2019. De AERIUS-rapportage over het resultaat van de berekening van de 
gebruiksfase en de aanlegfase is als bijlage bijgevoegd. Volgens AERIUS Calculator zijn er noch in de 
gebruiksfase noch in de aanlegfase  natuurgebieden met rekenresultaten die hoger zijn dan de drempelwaarde. 

Conclusie ten aanzien van stikstof
De herontwikkeling met nieuwbouwwoningen leidt niet tot een toename aan stikstofdepositie in Natura 2000-
gebieden boven de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jr. Een melding of een vergunning in het kader van het PAS 
hoeft niet te worden aangevraagd. 
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Geluid
Gevraagd is een verkennend akoestisch onderzoek uit te voeren voor de woningbouw op de zogenoemde 
Reelandlocatie ten noorden van de Noordendijk. De locatie is gelegen binnen de onderzoekzone van de 
Noordendijk, de route Merwedestraat/Oranjelaan en de Baden Powelllaan (50 km-deel), zodat akoestisch 
onderzoek op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) noodzakelijk is. Het verkeer op de (nieuw aan te leggen) 
wegen in het plan is niet beschouwd omdat nog geen programma en een planinvulling bekend is zodat de 
verwachte verkeersintensiteit op deze wegen nog niet bekend is.  De locatie is gelegen buiten de zone van een 
spoorlijn en gezoneerde industrieterreinen zodat de geluidaspecten railverkeerslawaai en industrielawaai buiten 
beschouwing zijn gelaten. 

Wettelijk kader
Voor wegverkeerslawaai is in de Wgh een voorkeursgrenswaarde vastgelegd van 48 dB. Geluidbelastingen tot de 
voorkeursgrenswaarde zijn zondermeer toegestaan. Voor de beschouwde wegen rond het plan kan op basis van 
de Wgh een hogere waarde worden vastgesteld van maximaal 63 dB (stedelijk gebied).
Daarnaast heeft de gemeente Dordrecht beleid vastgesteld waarin de voorwaarden zijn aangegeven waaronder 
medewerking kan worden verleend tot vaststelling van een hogere waarde.
Naast de onderzoekvoorwaarden met betrekking tot geluidreducerende maatregelen gelden er voorwaarden ten 
aanzien van de aanwezigheid van een geluidluwe gevel/-buitenruimte en ten aanzien van de woningindeling. 
In het beleid is verder aangegeven dat de buitenruimte van de woning in beginsel aan de geluidluwe zijde van de 
woning is gelegen. De geluidbelasting op een geluidluwe gevel overschrijdt de voorkeursgrenswaarde(n) uit 
de Wet geluidhinder niet.
Voor wat betreft de indeling van de woningen wordt als voorwaarde gesteld dat tenminste één van de slaapkamers 
niet aan de hoogst belaste zijde wordt gesitueerd. Bij voorkeur wordt de helft van de geluidgevoelige ruimten of de 
helft van het oppervlak van alle geluidgevoelige ruimten samen niet aan de hoogst belaste zijde gesitueerd. Bij de 
indeling van de woningen dient rekening te worden gehouden met deze voorwaarden.

Uitgangspunten
De verkeersgegevens voor de lokale wegen zijn gebaseerd op de Regionale VerkeersMilieuKaart Drechtsteden. 
Op basis van dit verkeersmodel is een verkeerskundige analyse uitgevoerd voor de reconstructie van de 
Merwedestraat en de Oranjelaan. De verkeersgegevens uit dat onderzoek zijn ook gebruikt voor dit verkennende 
akoestisch onderzoek.  
In bijlage 1 is een samenvatting van de verkeersgegevens gepresenteerd. 
De gevolgde rekenmethode voor het bepalen van de geluidbelasting door wegverkeerslawaai is 
Standaardrekenmethode 2 conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Voor de berekening is gebruik 
gemaakt van het door DGMR Raadgevend Ingenieurs B.V. ontwikkelde computerprogramma 'Geomilieu versie 4.3'. 
Op de afbeelding in bijlage 2 van deze notitie is het rekenmodel voor wegverkeerlawaai gepresenteerd.

Berekeningsresultaten
In bijlage 3 zijn de resultaten van de lokale wegen gepresenteerd door middel van geluidcontouren. De relevante 
geluidcontouren zijn in beeld gebracht voor de beoordelingshoogten van 1,5 m tot 16,5 m met een stapgrootte van 
3 m (representatief voor woningen tot maximaal zes lagen). De geluidscontouren van 48 dB 
(voorkeursgrenswaarde) tot en met de 63 dB-contour (maximale hogere waarde) met stappen van 5 dB zijn in 
beeld gebracht.
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In tabel 1 is de gemiddelde afstand van de geluidscontouren vanuit het midden van de Noordendijk aangegeven.

Tabel 1 : Afstand berekende geluidscontouren uit hart van de Noordendijk.
Ligging geluidscontour ten opzichte van hart van de Noordendijk 

[m]
Beoordelingshoogte

[m]
48 dB 53 dB 58 dB 63 dB

1,5 80-90 40-45 15-20 5-10
4,5 95-100 45-50 20-25 5-10
7,5 100-105 50-55 20-25 5

10,5 110-115 55-60 15-20 -
13,5 115-120 55-60 15-20 -
16,5 115-120 55-60 15-20 -

Uit deze resultaten kan worden afgeleid dat de 58 en 63 dB-contour tot een beoordelingshoogte van 7,5 m het 
dichtst bij het hart van de Noordendijk zijn gelegen. Indien de woning op een afstand van groter dan 25 m uit het 
hart van de Noordendijk worden gebouwd kan de geluidsbelasting worden beperkt tot 58 dB. Indien de woningen in 
meer dan 3 bouwlagen worden uitgevoerd geldt geen kleinere afstand omdat de 58 dB-contour op deze 
beoordelingshoogte dichter bij de weg is gelegen.

Voor de 53 en 48 dB-contour geldt dat deze juist iets verder van de weg liggen naarmate de beoordelingshoogte 
(aantal bouwlagen) toeneemt. Op een beoordelingshoogte van 16,5 m liggen de 53 en 48 dB-contour het verst uit 
het hart van de Noordendijk.

Op basis van de ligging van de geluidscontouren kan worden aangenomen dat een overschrijding van de maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB niet aan de orde is, omdat de woningen op grotere afstand dan 10 meter uit het hart 
van de Noordendijk worden gebouwd.

Het verkeer op de route Merwedestraat/Oranjelaan leidt op een relatief klein deel van de locatie achter de beide  
appartementengebouwen langs de Oranjelaan tot een geluidbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde 
op een beoordelingshoogte van 16,5 meter. De geluidsbelasting blijft ter plaatse van de nieuwe woningen op alle 
beoordelingshoogten beperkt tot 53 dB. 

De intensiteit op de Baden Powelllaan is redelijk beperkt. Dit betekent dat langs deze weg een relatief lage 
geluidbelasting optreedt. In een relatief smalle strook langs deze weg is sprake van een geluidbelasting die hoger is 
dan voorkeursgrenswaarde op een beoordelingshoogte van 1,5 m. Op hogere beoordelingshoogten zijn steeds 
lagere geluidsbelasting berekend. Dit betreft met name het 50 km-deel van deze weg dat aansluit op de 
Noordendijk. De geluidsbelasting blijft ter plaatse van de nieuwe woningen op alle beoordelingshoogten beperkt tot 
53 dB. 

Het grootste deel van het plan ondervindt een geluidbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB door het verkeer op de Noordendijk en voor een klein deel door het verkeer op de andere wegen. Dit 
betekent dat een hogere waarde voor het verkeer op deze weg noodzakelijk is. Op basis van de ligging van de 
geluidscontouren lijkt een hogere waarde van circa 58 dB toereikend. 
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De uiteindelijk vast te stellen hogere waarde hangt af van de uiteindelijke ligging van de woonbestemming of het 
bouwvlak binnen de woonbestemming die in de verbeelding van het bestemmingsplan wordt vastgelegd. Ook de, 
op grond van de regels van het bestemmingsplan, vast te stellen bouwhoogte is van invloed op de benodigde 
hogere waarde. Het aantal woningen waarvoor een hogere waarden noodzakelijk is, is eveneens afhankelijk van de 
aantallen woningen die in de regels van het bestemmingsplan worden vastgelegd.
Bij de vaststelling van een hogere waarde speelt de cumulatieve geluidsbelasting een rol omtrent de afweging of 
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Om deze reden zijn in bijlage 6 de cumulatieve 
geluidsbelasting gepresenteerd van alle wegen samen. Ook is op deze resultaten de reductie van 5 dB ex artikel 
110g Wgh niet toegepast.

Indien maatregelen die de geluidbelasting reduceren tot de voorkeursgrenswaarde niet mogelijk zijn, wordt getoetst 
aan de voorwaarden uit het hogere waarden beleid (geluidluwe gevel en buitenruimte aan de geluidluwe zijde). 
Om te kunnen voldoen aan deze voorwaarden kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn dat de tuin van de 
eerstelijnswoningen langs de Noordendijk aan de achterzijde (noordoostzijde) van de woning worden 
geprojecteerd. Bij het ontwerp van de woningen die een geluidbelasting ondervinden hoger dan de 
voorkeursgrenswaarde moet daarnaast rekening worden gehouden met de woningindeling zoals gesteld in het 
hogere waarden beleid.

Aandachtpunt bij de verdere uitwerking kan ook het verkeer op de (nieuwe) ontsluitingsweg in het plan zijn. 
Door (de toename van) de verkeersintensiteit op deze weg kan de geluidbelasting op de in de nabijheid van deze 
weg te bouwen woningen hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarden. 

Conclusies ten aanzien van het aspect geluid
Uit dit eerste verkennende onderzoek kan worden geconcludeerd dat vrijwel alleen het verkeer op de langs het plan 
gelegen Noordendijk leidt tot een geluidbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Uitgaande van de 
ligging van de eerstelijnsbebouwing worden geluidbelastingen verwacht die door het verkeer op de Noordendijk 
maximaal circa 58 dB bedragen en als gevolg van het verkeer op de Oranjelaan en de Baden Powelllaan maximaal 
53 dB. Een geluidbelasting die hoger is dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB is niet aan de orde.

Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, moet in het kader van het akoestisch onderzoek voor de 
ruimtelijke procedure, onderzoek worden gedaan naar maatregelen die de geluidbelasting reduceren.
De woningen waarvoor een hogere waarde noodzakelijk is, moeten op grond van het gemeentelijke hogere 
waarden beleid een geluidluwe gevel en buitenruimte hebben. Om dit te bereiken kunnen aanvullende 
(bouwkundige) maatregelen noodzakelijk zijn.
Bij het ontwerp van de woningen die een geluidbelasting ondervinden hoger dan de voorkeursgrenswaarden moet 
daarnaast rekening worden gehouden met de woningindeling zoals gesteld in het hoger waarden beleid.
Als laatste moet bij de verdere voorbereiding van het plan ook rekening worden gehouden met het verkeer op de 
(nieuwe) ontsluitingsweg(en) in het plangebied. 

Bodem
Op de locaties Noordendijk 268 en Noordendijk 264 en omgeving is los van elkaar een verkennend 
bodemonderzoek en asbestonderzoek uitgevoerd. Tevens is in de Vlij een waterbodemonderzoek uitgevoerd. 
Bij het waterbodemonderzoek in De Vlij zijn sterke verontreinigingen met zware metalen en PCB aangetroffen.
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Op de Noordendijk 264 en omgeving zijn 2 spots met verontreinigingen aangetroffen te weten PAK (< 25 M3) en 
Zink. Indien er nog een deel van het scoutingterrein bij de uit te geven percelen wordt betrokken dient daar nog 
bodemonderzoek plaats te vinden om enerzijds de zinkverontreiniging af te perken en verkennend 
bodemonderzoek uit te voeren. Voor de Noordendijk 268 is een saneringsplan opgesteld. 
Op beide locaties is ook PFOA aangetroffen variërend tussen de 0,62 en 5,2 ug.kg ds. Indien er gesaneerd gaat 
worden moet gezocht worden naar een oplossing voor de opslag van de sterk verontreinigde grond die niet  
toegepast kan worden waarin ook PFOA wordt aangetroffen. Deze mag niet binnen de regio worden hergebruikt. 
Indien toepasbare grond uitsluitend PFOA bevat mag dit worden hergebruikt conform de herziene handreiking 
toepassing van PFOA houdend grond Zuid-Holland Zuid d.d. 13 juni 2018.

Tijdens het verkennend asbestonderzoek is in het opgeboorde materiaal asbestverdachte materialen aangetroffen. 
Hiertoe zijn mengmonsters samengesteld en geanalyseerd. Voor asbest geldt een interventie waarde van 10 
mg/kg/ d.s. In de onderzochte grondmonsters is analytisch geen asbest aangetroffen. Op basis van deze resultaten 
is conform NEN 5707 geen nader asbest onderzoek noodzakelijk. 

De globale bodemopbouw bestaat uit gedeeltelijk klei/zand en volledig zand. Over de gehele locatie is 
puinhoudende grond aangetroffen. De puinhoudende grond bestaat uit puin en/of baksteen en/of asfalt en een 
enkele keer koolas. Bij boring 30 nabij dr. L.L. Zamenhoflaan 5 en 27 is de boring gestaakt op 0,80 m-mv in 
verband met massieve bodemopbouw.

Hierbij wordt opgemerkt dat aan de afzet van puin houdende grond, welke vrijkomt bij de ontwikkeling en om 
milieuhygiënische- of civieltechnische redenen niet kan worden hergebruikt, extra afvoer en verwerkingskosten 
zitten. 

Conclusie ten aanzien van het aspect bodem
De verontreinigingen op de Noordendijk 264 e.o. dienen te worden gesaneerd alvorens sprake kan zijn van 
herontwikkeling van deze locatie. Indien het terrein van de scouting betrokken wordt in de herontwikkeling van het 
gebied dient hier nog bodemonderzoek plaats te vinden. De afzet van grond verontreinigd met PFOA vraagt 
speciale aandacht.

Natuurwetgeving
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Hierin zijn opgenomen; De Flora 
en Faunawet (hoofdstuk 3), de Boswet (hoofdstuk 4) en de Natuurbeschermingswet (hoofdstuk 1 en 2). In 
het kader van deze wet dient bij een ruimtelijke ingreep onderzoek te worden gedaan naar de aanwezige 
natuurwaarden en dient een beoordeling te worden gemaakt van eventuele negatieve effecten van de 
plannen op deze waarden. Bij nieuwbouw moet bekeken worden of er op het terrein sprake is van 
mogelijke verstoring van aanwezige soorten. 

Op verzoek van de OZHZ heeft het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) uit Dordrecht in het 
plangebied een inventarisatie uitgevoerd naar (mogelijk) aanwezige beschermde soorten op de locatie. 
Het rapport 'Inventarisatie Noordendijklocatie te Dordrecht' d.d. januari 2019, rapportnummer P18-196/W 
1594 is als bijlage 4 bij dit memo gevoegd. Uit hoofdstuk 5 van het rapport blijkt dat er zich een aantal beschermde 
soorten in het gebied kunnen bevinden. De effecten, verplichtingen en aanbevelingen voor 
deze soorten zijn in hoofdstuk 6 van dit rapport opgenomen. 
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Voor vleermuizen geldt dat er aanvullend onderzoek aanbevolen wordt. OZHZ wijst u er op dat een dergelijk 
onderzoek conform het Vleermuizenprotocol dient plaats te vinden en adviseert u dan ook om hier op tijd mee 
te starten.

Milieueffectrapportage
In mei 2017 is een wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer) en de Wet milieubeheer in werking 
getreden. Deze wijziging is een gevolg van een herziening van de Europese mer-richtlijn. In 
onderdeel 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer wordt gesproken over 'de aanleg, 
wijziging of uitbreiding van een stedelijke ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra 
of parkeerterreinen'. Het gevolg van de genoemde wijziging is dus dat de mer-regelgeving van toepassing 
is op dit project. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:
1. Een oppervlakte van 100 hectare of meer
2. Een aangesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat of
3. Een bedrijfsoppervlakte van 200.000 m2 of meer
kan niet volstaan worden met een zgn. vormvrije mer-beoordeling. Indien onder de genoemde grenzen 
wordt gebleven kan wel volstaan worden met een vorm-vrije mer-beoordeling. Dit kan door in de ruimtelijke 
onderbouwing c.q. toelichting bij het bestemmingsplan een afzonderlijke paragraaf milieu-effectrapportage op te 
nemen waarin verwezen wordt naar de aan deze onderbouwing/toelichting ten grondslag liggende 
milieuonderzoeken. De OZHZ adviseert wel om in de collegenota waarmee het ruimtelijk plan wordt aangeboden 
hierover een apart besluitpunt op te nemen en dit besluit vervolgens te vermelden in de ruimtelijke onderbouwing. 
Om te komen tot een dergelijk besluit zal de OZHZ een notitie 'Bouwstenen mer-beoordeling' opstellen. Deze wordt 
separaat aan de gemeente gestuurd. 

Als uitgangspunt voor de mer-beoordelingsplichtige activiteiten geldt dat een Milieu Effect Rapport (MER) 
alleen opgesteld hoeft te worden indien het bevoegd gezag van oordeel is dat dit noodzakelijk is vanwege 
de belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben. Om te komen tot een 
dergelijk oordeel dient de initiatiefnemer de benodigde informatie aan het bevoegd gezag te leveren. 
Het bevoegd gezag neemt zijn beslissing op grond van de informatie als bedoeld in artikel 7.16, tweede en vierde 
lid, van de Wet milieubeheer. Bij zijn beslissing dient het bevoegd gezag ingevolge artikel 7.17, derde lid, van de 
Wet milieubeheer rekening te houden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven 
criteria. 

De voorgenomen activiteiten moeten worden beoordeeld op de volgende aspecten:
a. De kenmerken van de activiteit;
b. De plaats van de activiteit;
c. De kenmerken van het potentiele effect
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Bijlage 1. Overzicht verkeersgegevens 
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Tabel : Verkeersgegevens verkennend akoestisch onderzoek Noordendijk (Reeland). 

    Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 
Weg Intensiteit Snelheid Wegdek daguur licht middel zwaar avonduur licht middel zwaar nachtuur licht middel zwaar 
1a 7552 50 Referentiewegdek 6,50 86,75 10,43 2,81 3,51 92,04 6,60 1,36 1,00 86,25 10,91 2,83 
1b 6311 50 Referentiewegdek 6,50 86,75 10,43 2,81 3,51 92,04 6,60 1,36 1,00 86,25 10,91 2,83 
1c 7310 50 Referentiewegdek 6,50 86,47 10,66 2,87 3,51 91,86 6,75 1,39 1,00 85,97 11,14 2,89 
1d 6190 50 Referentiewegdek 6,50 86,47 10,66 2,87 3,51 91,86 6,75 1,39 1,00 85,97 11,14 2,89 
1e 7799 50 Referentiewegdek 6,48 90,21 7,62 2,17 3,56 94,35 4,62 1,03 1,00 89,67 8,14 2,19 
1f 7998 50 Referentiewegdek 6,48 90,21 7,62 2,17 3,56 94,35 4,62 1,03 1,00 89,67 8,14 2,19 
1g 7755 50 Referentiewegdek 6,48 90,34 7,52 2,14 3,56 94,42 4,56 1,02 1,00 89,81 8,04 2,15 
1h 8000 50 Referentiewegdek 6,48 90,34 7,52 2,14 3,56 94,42 4,56 1,02 1,00 89,81 8,04 2,15 
1i 7525 50 Referentiewegdek 6,48 90,31 7,54 2,14 3,56 94,41 4,57 1,02 1,00 89,79 8,05 2,16 
1j 8102 50 Referentiewegdek 6,48 90,31 7,54 2,14 3,56 94,41 4,57 1,02 1,00 89,79 8,05 2,16 
2a 3762 50 Referentiewegdek 6,42 89,19 7,32 3,50 4,06 93,17 4,83 2,00 0,84 90,54 7,69 1,76 
2b 4985 50 Referentiewegdek 6,42 89,19 7,32 3,50 4,06 93,17 4,83 2,00 0,84 90,54 7,69 1,76 
2c 4051 50 Referentiewegdek 6,42 88,31 8,32 3,37 4,06 92,39 5,68 1,93 0,84 89,90 8,40 1,71 
2d 3955 50 Referentiewegdek 6,42 88,31 8,32 3,37 4,06 92,39 5,68 1,93 0,84 89,90 8,40 1,71 
3a/b 500 50 Referentiewegdek 6,55 97,58 1,75 0,67 3,91 98,72 0,93 0,35 0,77 98,14 1,73 0,13 
3c/d 500 30 Referentiewegdek 6,55 97,58 1,75 0,67 3,91 98,72 0,93 0,35 0,77 98,14 1,73 0,13 
3e/f 100 30 Referentiewegdek 6,55 97,58 1,75 0,67 3,91 98,72 0,93 0,35 0,77 98,14 1,73 0,13 



 
 
 
 
 
 

Bijlage 2. Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai conform Standaardrekenmethode 2 
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Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai conform Standaardrekenmethode 2 



 
 
 
 
 
 

Bijlage 3. Geluidscontouren Noordendijk; beoordelingshoogte 1,5 m tot en met 16,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 1,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Noordendijk 

Beoordelingshoogte 1,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 4,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Noordendijk 

Beoordelingshoogte 4,5 m 
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W egverkeerslawaai - RMW -2012, [W egverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 7,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Noordendijk 

Beoordelingshoogte 7,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 10,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Noordendijk 

Beoordelingshoogte 10,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 13,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Noordendijk 

Beoordelingshoogte 13,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 16,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Noordendijk 

Beoordelingshoogte 16,5 m 



 
 
 
 
 
 

Bijlage 4. Geluidscontouren Oranjelaan/Merwedestraat; beoordelingshoogte 1,5 m tot en met 16,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 1,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Merwedestraat/Oranjelaan 

Beoordelingshoogte 1,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 4,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Merwedestraat/Oranjelaan 

Beoordelingshoogte 4,5 m 
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W egverkeerslawaai - RMW -2012, [W egverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 7,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Merwedestraat/Oranjelaan 

Beoordelingshoogte 7,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 10,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Oranjelaan/Merwedestraat 

Beoordelingshoogte 10,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 13,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Oranjelaan/Merwedestraat 

Beoordelingshoogte 13,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 16,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Oranjelaan/Merwedestraat 

Beoordelingshoogte 16,5 m 



 
 
 
 
 
 

Bijlage 5. Geluidscontouren Baden Powelllaan; beoordelingshoogte 1,5 m tot en met 16,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 1,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Baden Powelllaan 

Beoordelingshoogte 1,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 4,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Baden Powelllaan 

Beoordelingshoogte 4,5 m 
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W egverkeerslawaai - RMW -2012, [W egverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 7,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Baden Powelllaan 

Beoordelingshoogte 7,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 10,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Baden Powelllaan 

Beoordelingshoogte 10,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 13,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Baden Powelllaan 

Beoordelingshoogte 13,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 16,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren Baden Powelllaan 

Beoordelingshoogte 16,5 m 



 
 
 
 
 
 

Bijlage 6. Geluidscontouren cumulatief wegverkeer; beoordelingshoogte 1,5 m tot en met 16,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 1,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren cumulatief wegverkeer zonder toepassing van reductie 5 dB ex artikel 110g Wgh 

Beoordelingshoogte 1,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 4,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren cumulatief wegverkeer zonder toepassing van reductie 5 dB ex artikel 110g Wgh 

Beoordelingshoogte 4,5 m 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai Noordendijk_Oranjelaan_Baden Powelllaan - Basismodel contouren 7,5 m] , Geomilieu V4.30 

Geluidscontouren cumulatief wegverkeer zonder toepassing van reductie 5 dB ex artikel 110g Wgh 

Beoordelingshoogte 7,5 m 
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Geluidscontouren cumulatief wegverkeer zonder toepassing van reductie 5 dB ex artikel 110g Wgh 
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 bestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk

Bijlage 8  onderzoek stikstofdepositie

136  Toelichting (vastgesteld)
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1.1.1 Notitie 

 
 

2 Inleiding 

In voorliggende notitie is in het kader van een bestemmingsplanprocedure voor de realisatie 

van 70 woningen aan de Noordendijk te Dordrecht een onderzoek uitgevoerd naar de eventuele 

toename van de stikstofdepositie op nabij gelegen Natura 2000-gebieden.  

 

Het doel van voorliggend onderzoek is het beoordelen of de activiteiten die planologisch 

mogelijk worden gemaakt, significante gevolgen kunnen hebben op kwalificerende 

natuurwaarden in nabij gelegen Natura 2000-gebieden én of het op basis van de 

stikstofdepositie noodzakelijk zou zijn een passende beoordeling op te stellen op basis van de 

Wet natuurbescherming. Andere aspecten die mogelijk significante effecten kunnen hebben en 

op basis waarvan een passende beoordeling noodzakelijk is, worden hier niet onderzocht. Op 

basis van de afstand tot nabij gelegen Natura 2000-gebieden wordt niet verwacht dat andere 

aspecten significante effecten hebben op Natura 2000-gebieden.  

 

3 Wettelijk kader 

De Wet natuurbescherming (verder: Wnb) voorziet in het beschermen van het gebied tegen 

handelingen buiten het Natura 2000-gebied met significante gevolgen voor beschermde 

habitats en hieraan gekoppelde soorten. Conform art. 2.8 lid 1 Wnb kan een plan dat 

significante gevolgen kan hebben op soorten en habitats pas worden vastgesteld nadat een 

passende beoordeling is opgesteld waarin rekening wordt gehouden met de 

instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied. Deze passende beoordeling moet de zekerheid 

geven dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied niet worden aangetast.  

 

Om te kunnen bepalen of een passende beoordeling noodzakelijk is, wordt in het algemeen een 

voortoets uitgevoerd. In de voortoets wordt beoordeeld of er als gevolg van het afzonderlijke 

plan danwel van het plan in combinatie met andere plannen of projecten sprake kan zijn van 

significante gevolgen. Of een gevolg als significant wordt beschouwd, is afhankelijk van de 

instandhoudingsdoelstellingen die zijn geformuleerd voor het betreffende Natura 2000-gebied. 

Indien de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen, zijn significante gevolgen 

uitgesloten.  
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Met betrekking tot stikstofdepositie wordt in de voortoets bepaald of het plan tot een toename 

van de stikstofdepositie kan leiden. Het gaat daarbij om de toename van de stikstofdepositie ten 

opzichte van de referentiesituatie. Indien uit de voortoets blijkt dat de maximale invulling van het 

plan leidt tot een toename van de stikstofdepositie op één of meer in het kader van Natura 2000 

beschermde stikstofgevoelige habitats waarvan de kritische depositiewaarde (verder: KDW) 

wordt overschreden of door de toename overschreden kan worden, is een passende 

beoordeling noodzakelijk. Mitigerende maatregelen mogen niet meegenomen worden in de 

voortoets en komen pas bij de passende beoordeling aan de orde. 

 

4 Uitgangspunten 

4.1 Situatie 

In figuur 3-1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de omgeving weergegeven. Het 

plangebied is gelegen tussen het riviertje de Vlij en de Noordendijk. Het cluster van school dat 

nu op deze locatie is gelegen, wordt verplaatst, waardoor 4,5 ha grond vrij komt voor de 

ontwikkeling van de woningen. 

Figuur 4-1 Ligging plangebied (rood omkaderd) ten opzichte van de omgeving 

 

Het plan is om 70 koopwoningen te ontwikkelen uit het hoge segment. Naar verwachting zullen 

dergelijke woningen niet snel verkocht worden. Daarom wordt uitgegaan van een gefaseerde 

bouw met een totale duur van 3 tot 5 jaar. Aan de ontwikkelaar wordt opgelegd dat het gebied 

in twee fasen ontwikkeld moet worden. Slopen en bouwrijp maken wordt ook gedaan door de 

ontwikkelaar, hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor hergebruik van vrijkomende materialen 



 

binnen het gebied. Het aantal transportbewegingen van en naar de locatie kan hierdoor beperkt 

worden. Ook de gesloten grondbalans heeft een positief effect op het aantal 

transportbewegingen.  

 

4.2 Relevante Natura 2000-gebieden 

Het meest relevante Natura 2000-gebied1 Biesbosch voor dit project bevindt zich op circa 3,5 

km van het plangebied. In figuur 3-2 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de 

Biesbosch weergegeven.  

 

 

Figuur 4-2 Ligging van het plangebied (i) ten opzichte van de Biesbosch 

 

 
1 Natura 2000-gebieden waar stikstofgevoelige habitats aanwezig zijn die te maken hebben met een (naderende) 

overbelasting door stikstof en waar ook door AERIUS gerekend wordt. 



 

4.3 Rekenmethode 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de AERIUS Calculator.2 De berekeningen zijn 

uitgevoerd conform de toelichtingen opgenomen in de calculator.  

 

De berekeningen zijn uitgevoerd in de rekenconfiguratie “Bereken natuurgebieden”. Dit 

betekent dat alleen de rekenpunten worden gebruikt die relevant zijn voor de toetsing aan de 

Wet natuurbescherming. 

 

De berekeningen zijn worst case uitgevoerd voor het rekenjaar 2020 omdat ervan uitgegaan 

wordt dat door het schoner worden van voertuigen de emissie van de transportbewegingen in 

latere jaren afneemt.  

 

4.4 Uitgangspunten emissie 

Om te bepalen of sprake is van een toename van stikstofdepositie, mag in het kader van een 

bestemmingsplan, een vergelijking gemaakt worden tussen de referentiesituatie (huidige, 

legale, feitelijke situatie) en de toekomstige situatie (zowel gebruiksfase als sloop- en 

bouwfase). Vanuit een worstcase benadering wordt in voorliggende situatie geen vergelijking 

gemaakt met de referentiesituatie. De absolute stikstofdepositie als gevolg van de plansituatie 

(zowel gebruiksfase als sloop- en bouwfase) wordt berekend. Indien noch de gebruiksfase noch 

de sloop- en bouwfase leidt tot een stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar, dan is geen 

sprake van een toename van stikstofdepositie als gevolg van het plan, en dan vormt de Wet 

natuurbescherming voor wat betreft het aspect stikstofdepositie geen belemmering voor het 

plan. 

 

4.4.1 Gebruiksfase plan 

Als gevolg van het woningbouwplan zal in de gebruiksfase NOx uitgestoten worden naar de 

omgeving. De enige relevante bron is emissie van wegverkeer als gevolg van de 

verkeersaantrekkende werking van het plan. De woningen zelf worden ‘gasloos’, zodat deze in 

de toekomst geen relevante emissie veroorzaken als gevolg van gebouwverwarming of 

bereiding warm tapwater. 

 

Door de gemeente Dordrecht is aangegeven dat verkeersaantrekkende werking per woning 

minimaal 7,8 en maximaal 8,6 verkeersbewegingen per woning bedraagt. Vanuit een worstcase 

benadering wordt uitgegaan van 602 motorvoertuigen per etmaal (8,6 x 70 woningen). De 

verkeersbewegingen worden in voorliggend onderzoek beschouwd tot aan N3. Vanaf hier wordt 

verondersteld dat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld.  

 

4.4.2 Sloop- en bouwfase plan 

De werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het nieuwe bouwplan bestaand uit: 

- het slopen van de bestaande schoolgebouwen; 

- verplaatsen van de scouting; 

- sanering van de grond; 

 
2 AERIUS versie oktober 2020. 



 

- plaatsen van een trafo; 

- zuidelijke oever van het Vlij verflauwen en het Vlij uitbaggeren; 

- realiseren 70 nieuwbouwwoningen; 

 

Deze werkzaamheden zullen leiden tot een tijdelijke stikstofemissie als gevolg van: 

- Brandstofverbranding mobiele werktuigen op de bouwplaats; 

- Brandstofverbranding transport aan- en afvoer materiaal en personeel naar de 

bouwplaats. 

 

Er is nog geen informatie bekend over de exacte sloop- en bouwwerkzaamheden, noch een 

exacte planning. In paragraaf 4.1 is reeds aangegeven dat het de verwachting is dat de 

ontwikkelaar 3 tot 5 jaar nodig heeft voor de bouw van het plan. In voorliggend onderzoek is 

daarom bepaald bij welke maximale emissie als gevolg van deze sloop- en bouwfase geen 

toename van stikstofdepositie op de relevante Natura 2000-gebieden in de omgeving zal plaats 

vinden, of anders gezegd bij welke maximale emissie geen depositie groter dan 0,00 

mol/ha/jaar wordt veroorzaakt. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat de bouw minimaal 3 jaar 

zal duren volgens de volgende fasering: 

• Jaar 1: Sloop bestaande gebouwen, saneren en bouwrijp maken grond en 

oeverwerkzaamheden; 

• Jaar 2: bouw eerste fase van 35 woningen, plaatsen trafo en verplaatsen scouting; 

• Jaar 3: bouw tweede fase met 35 woningen en gebruik woningen fase 1. 

 

Op basis van deze uitgangspunten is de totaal toegestane emissie tijdens de bouwfase van 3 

jaar bepaald. Daarna is beoordeeld of het aannemelijk is dat het plan binnen deze maximale 

emissie gerealiseerd kan worden (en het plan dus uitvoerbaar wordt geacht). Om deze 

maximale emissie als gevolg van de sloop- en bouwfase te kunnen bepalen, zijn twee bronnen 

van stikstofemissie in AERIUS gemodelleerd (zie figuur 3-3) zoals hierboven omschreven: 

(1) Emissie als gevolg van brandstofverbranding mobiele werktuigen: hiervoor is een 

oppervlaktebron gemodelleerd ter plaatse van het plangebied. Voor deze bron zijn de 

standaard kenmerken uit AERIUS Calculator aangehouden voor de sector ‘Mobiele 

werktuigen – Bouw en Industrie’. Er wordt vanuit gegaan dat 25% van de in te zetten 

mobiele werktuigen zware (vermogen 130-560 kW) en relatief oude machines betreffen 

die over STAGE IIIa motoren3 beschikken en 75% van de in te zetten mobiele 

werktuigen zware (vermogen 130-560 kW) machines betreffen die over STAGE IV 

motoren beschikken; 

(2) Emissie als gevolg van brandstofverbranding bouwverkeer: hiervoor is een lijnbron 

gemodelleerd vanaf het plangebied tot aan de Oranjelaan. Vanaf de Oranjelaan wordt 

ervan uitgegaan dat het bouwverkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. 

Voor deze bron zijn de standaard kenmerken uit AERIUS Calculator aangehouden voor 

de sector ‘Wegverkeer – Binnen bebouwde kom’.  

 
3 De stageklassen betreffen emissienormen voor mobiele werktuigen en zijn afhankelijk van het 

bouwjaar en het vermogen van het mobiele werktuig. Tegenover STAGE IIIa (bouwjaar 2006/2008) 
vereist STAGE IIIb (bouwjaar 2011/2012) een vermindering van 90% fijnstof (PM) en 50% 
stikstofoxide (NOx). STAGE IV (bouwjaar 2014 of jonger) vereist daarbovenop een vermindering van 
80% stikstofoxide (NOx) en laat bijna geen fijnstof toe (Best Beschikbare Technieken). 



 

 

Figuur 4-3 In AERIUS Calculator gemodelleerde bronnen bouwfase 

5 Resultaten 

5.1 Gebruiksfase 

Voor de gebruiksfase van 70 nieuwbouwwoningen binnen het plangebied is berekend dat de 

stikstofemissie als gevolg van de plansituatie (verkeersgeneratie) niet leidt tot een depositie van 

stikstof op relevante nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Voor de invoergegevens en 

rekenresultaten uit AERIUS wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

5.2 Sloop- en bouwfase 

Voor het eerste en tweede aar van de sloop- en bouwfase is bepaald dat een emissie als 

gevolg van deze bouwfase van maximaal 200,3 kg NOx op jaarbasis niet leidt tot een toename 



 

van de depositie op nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Voor het eerste en tweede jaar is de 

emissie gelijk omdat de toegestane activiteiten volledig gebruikt kunnen worden voor de 

bouwfase4. In het derde jaar is naast de bouwfase ook sprake van gebruik van de woningen, 

hierdoor neemt de toegestane emissie voor de bouwfase in het derde jaar af tot maximaal 

129,7 De berekeningen van de emissie in de bouwfase zijn opgenomen in bijlage 2.  

 

In totaal is voor de bouwfase een emissie toegestaan van 530,3 NOx verdeeld over een periode 

van 3 jaar. Om tot deze maximale emissie te komen is in de berekeningen uitgegaan van: 

- Een emissie op de bouwplaats van circa 468 kg NOx. Dit is vergelijkbaar met de 

verbranding van 27.500 liter brandstof door bouwmachines met STAGE klasse IIIa 

motoren en 146.000 liter brandstof door bouwmachines met STAGE klasse IV en met 

een vermogen van 130 tot 560 kW. Uitgaande van een gemiddeld brandstofverbruik 

van 15 liter/uur kunnen dergelijke machines hiermee circa 1.833 tot 9.733 uur worden 

gebruikt; 

- Een emissie van circa 62,3 kg NOx als gevolg van het bouwverkeer: hierbij is uitgegaan 

van 750 vrachtwagens die per jaar naar de bouwlocatie komen en 2.500 

personenwagens of bestelwagens die per jaar naar de bouwlocatie komen5. Zowel de 

heen- als terug bewegingen zijn hierbij in rekening gebracht. 

 

Andere invullingen van het bouwproces, dan de worstcase uitgangspunten zoals hierboven 

omschreven, blijven uiteraard ook steeds mogelijk. Door toepassing van meer schoner STAGE 

IV materieel of zelfs elektrisch materieel kunnen zelfs nog veel meer draai-uren worden ingezet 

zonder dat dit leidt tot een toename van de stikstofdepositie.  

 

In de handreiking Woningbouw en AERIUS6 wordt uitgegaan van een gemiddelde emissie voor 

de bouwfase (mobiele werktuigen en transport) van 3 kg NOx per woning. Dit zou betekenen dat 

voor de bouw van 70 woningen 210 kg NOx noodzakelijk is. Daarnaast is ook nog emissie nodig 

voor de sloop van bestaande gebouwen, sanering en bouwrijp maken (voor zover dat laatste 

niet is meegenomen bij de emissie van de bouw) en de werkzaamheden aan de oever. Er wordt 

geconcludeerd dat zelfs wanneer emissie voor de bouw van een woning iets hoger is dan 3 kg 

NOx per woning (omdat het woningen zijn uit het hoge segment) dan nog is voldoende emissie 

beschikbaar voor de overige activiteiten.  

 

6 Conclusie 

Noch de gebruiksfase noch de sloop- en bouwfase van het plan aan de Noordendijk te 

Dordrecht leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Hierbij moet 

voor de bouwfase wel de maximaal toegestane emissie per jaar in acht worden genomen. 

Wanneer deze emissie in acht wordt genomen heeft het plan bijgevolg geen significante 

 
4 Als gevolg van het schoner worden van motoren zal de emissie van het wegverkeer in het tweede jaar 

iets afnemen, hiermee is geen rekening gehouden bij het bepalen van de totale emissie van het 
project. 

5 Ook dit aantal voertuigbewegingen is ruim lager dan 20% van de heersende verkeersintensiteiten op 
de Oranjelaan.  

6 Rijksoverheid januari 2020 



 

effecten op kwalificerende natuurwaarden in nabij gelegen Natura 2000-gebieden als gevolg 

van stikstofdepositie. De Wet natuurbescherming vormt, vanuit het aspect stikstofdepositie, 

geen belemmering voor de vaststelling van het plan.  



 

Bijlage 1 
Berekeningen AERIUS gebruiksfase 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RXGUoaHBF8ZS (21 oktober 2020)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Lievense Millieu B.V. Gaetano Martinolaan 50, 6229GS Maastricht

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Noordendijk, Dordrecht RXGUoaHBF8ZS

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

21 oktober 2020, 16:25 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 148,54 kg/j

NH3 9,79 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase

RXGUoaHBF8ZS (21 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

5,00 kg/j 75,82 kg/j

Verkeer 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

4,79 kg/j 72,73 kg/j

RXGUoaHBF8ZS (21 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 107724, 424294
NOx 75,82 kg/j
NH3 5,00 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 240,0 / etmaal NOx
NH3

75,82 kg/j
5,00 kg/j

Naam Verkeer 2
Locatie (X,Y) 106257, 424373
NOx 72,73 kg/j
NH3 4,79 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 240,0 / etmaal NOx
NH3

72,73 kg/j
4,79 kg/j

RXGUoaHBF8ZS (21 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RXGUoaHBF8ZS (21 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Bijlage 2 
Berekeningen AERIUS bouwfase 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rud38C6gCsQ4 (21 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Lievense Millieu B.V. Gaetano Martinolaan 50, 6229GS Maastricht

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Noordendijk, Dordrecht Rud38C6gCsQ4

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

21 oktober 2020, 16:35 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 200,28 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase maximaal

Rud38C6gCsQ4 (21 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,59 kg/j

Verkeer 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,16 kg/j

Bouwlocatie
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 179,54 kg/j

Rud38C6gCsQ4 (21 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 107724, 424294
NOx 10,59 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.500,0 / jaar NOx
NH3

2,16 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 750,0 / jaar NOx
NH3

8,43 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer 2
Locatie (X,Y) 106257, 424373
NOx 10,16 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.500,0 / jaar NOx
NH3

2,08 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 750,0 / jaar NOx
NH3

8,08 kg/j
< 1 kg/j

Rud38C6gCsQ4 (21 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Naam Bouwlocatie
Locatie (X,Y) 106763, 425075
NOx 179,54 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 300 <=
kW < 560, bouwjaar
2014 (Diesel)

Stage IV 56.000 0 10,0 NOx
NH3

179,54 kg/j
< 1 kg/j

Rud38C6gCsQ4 (21 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rud38C6gCsQ4 (21 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RdmirHfa6bRL (22 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Lievense Millieu B.V. Gaetano Martinolaan 50, 6229GS Maastricht

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Noordendijk, Dordrecht RdmirHfa6bRL

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

22 oktober 2020, 14:52 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 223,30 kg/j

NH3 6,98 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase maximaal

RdmirHfa6bRL (22 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

3,42 kg/j 58,34 kg/j

Verkeer 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

3,28 kg/j 55,96 kg/j

Bouwlocatie
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 109,00 kg/j

RdmirHfa6bRL (22 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 107724, 424294
NOx 58,34 kg/j
NH3 3,42 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 158,0 / etmaal NOx
NH3

49,91 kg/j
3,29 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 750,0 / jaar NOx
NH3

8,43 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer 2
Locatie (X,Y) 106257, 424373
NOx 55,96 kg/j
NH3 3,28 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 158,0 / etmaal NOx
NH3

47,88 kg/j
3,15 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 750,0 / jaar NOx
NH3

8,08 kg/j
< 1 kg/j

RdmirHfa6bRL (22 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase
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Naam Bouwlocatie
Locatie (X,Y) 106763, 425075
NOx 109,00 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 300 <=
kW < 560, bouwjaar
2014 (Diesel)

Stage IV 34.000 0 10,0 NOx
NH3

109,00 kg/j
< 1 kg/j

RdmirHfa6bRL (22 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RdmirHfa6bRL (22 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Kopie [naam]

Memo

Aan Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer E. Hoff
Van Mevrouw M.L. Stokhof-Hassing

Dossier Zaaknummer Z-19-361324 Kenmerk D-20-1962616
Datum 18 februari 2020

Onderwerp Aanvullend onderzoek Noordendijklocatie

Inleiding
De gemeente Dordrecht is voornemens de herontwikkeling van het gebied aan de Noordendijk, tussen de 
Oranjelaan en de Baden Powellaan te Dordrecht als een prijsvraag uit te zetten en wil daarbij de relevante 
milieuaspecten aan de voorkant meegeven. Voor deze locatie heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna 
OZHZ) in 2019 een Quick scan milieu uitgebracht. In dit onderzoek heeft een inventarisatie van bij OZHZ bekende 
milieubelastende activiteiten in dit gebied plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat de kerk aan de Noordendijk 262 
(milieucategorie 2), de scouting aan de dr. Zamenhoflaan 31 (milieucategorie 2) en de watersportverenigingen aan 
de Vlijhaven (milieucategorie 3.1) ook in de toekomst in het gebied hun activiteiten zullen voortzetten. 
De milieucategorie is gebaseerd op de VNG handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” editie 2009.

In aanvulling op deze Quick scan heeft de gemeente OZHZ gevraagd aanvullend onderzoek uit te voeren. 
Het gaat dan om onderzoek naar de mogelijkheid om de milieucategorie voor de kerk, de scouting en de 
watersportverenigingen aan de Vlijhaven te verlagen. Dit in verband met de door de gemeente gewenste 
ontwikkeling van het gebied. 

Voor de aanvullende opdracht zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:
1. Een akoestisch onderzoek bij de inrichtingen. 
2. Een onderzoek naar de aspecten externe veiligheid en geur en stof in relatie tot het verlagen van de milieucategorie.

Plangebied
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Milieuzonering
Milieuzonering heeft betrekking op het ruimtelijk scheiden van milieubelastende functies (zoals bedrijven) 
en milieugevoelige functies zoals woningen. Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien 
functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het 
kan'. Het scheiden van milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen dient twee doelen:
1. het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar

bij gevoelige bestemmingen;
2. het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld

bedrijven) zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, kunnen
uitoefenen.

De VNG handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” editie 2009 is de meest gebruikte methode bij 
milieuzoneringen. In de handreiking worden voor vier verschillende milieuaspecten richtafstanden 
aanbevolen voor milieubelastende activiteiten (bedrijven) ten opzichte van een rustige woonwijk. 
De milieubelastende activiteiten zijn gerangschikt op SBI code. De grootste richtafstand is bepalend voor 
de indeling van een activiteit in een milieucategorie. De gegeven richtafstanden kunnen, met uitzondering 
van de richtafstand voor gevaar, met één stap verlaagd worden, zonder dat dit ten koste gaat van het 
woon- en leefklimaat, wanneer er sprake is van een gemengd gebied. Een gemengd gebied is een gebied 
met een matige tot sterke functiemenging. In tabel 1 zijn de richtafstanden weergegeven. Voor de 
richtafstand geldt de afstand vanaf de gevel van de woning en de grens van de inrichting (bedrijfsperceel).

Tabel 1: richtafstanden per milieucategorie (bron: VNG-handreiking Bedrijven en Milieuzonering)
Milieucategorie Rustige woonwijk Gemengd gebied

1 10 m   0 m

2 30 m 10 m

3.1 50 m 30 m

3.2 100 m 50 m

4.1 200 m 100 m

4.2 300 m 200 m

5.1 500 m 300 m

5.2 700 m 500 m

5.3 1.000 m 700 m

6 1.500 m 1.000 m

Wanneer bij de invulling van het plangebied uitgegaan wordt van kleinere afstanden dan de richtafstanden moet 
onderbouwd worden:
 waarom er toch sprake kan zijn van een goed woon-en leefklimaat en/of waarom een kleinere afstand kan volstaan;
 dat er geen extra belemmeringen optreden voor de bedrijfsvoering van de aanwezige bedrijven.
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Onderzoek
Zoals reeds in de inleiding aangegeven heeft de gemeente Dordrecht OZHZ opdracht gegeven nader te 
onderzoeken of het mogelijk is de milieucategorie van het kerkgebouw aan de Noordendijk 262 (milieucategorie 2), 
de scouting aan de dr. Zamenhoflaan 31 (milieucategorie 2) en de watersportverenigingen aan de Vlijhaven 
(milieucategorie 3.1) te verlagen. In dit onderzoek wordt met name gekeken naar de aspecten geluid, veiligheid en 
geur en stof. Gebruik is gemaakt van de toetsingskaders zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 5 van de VNG 
handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” editie 2009.

Geluid
In opdracht van OZHZ heeft Cauberg Huygen B.V. een akoestisch onderzoek verricht naar de 
geluiduitstraling van het kerkgebouw aan de Noordendijk 262, de scouting aan de Dr. Zamenhoflaan 31 en 
een drietal watersportverenigingen aan de Havendiep 26 (Vlijhaven) in Dordrecht. Uit het rapport 
""Akoestisch onderzoek industrielawaai d.d. 12 februari 2020, referentie 06210-52373-01", blijkt dat voor 
wat betreft geluid het kerkgebouw en scouting kunnen worden beschouwd als milieucategorie 1. Verder 
blijkt uit dit rapport eveneens dat voor wat betreft geluid de drie watersportverenigingen kunnen worden 
beschouwd als milieucategorie 2. Het rapport van Caubergen Huygen is als bijlage bij dit memo gevoegd. 

Externe veiligheid
Bij de in het onderzoek betrokken inrichtingen vindt geen opslag van gevaarlijke stoffen plaats. De verlaging van de 
milieucategorie van deze inrichtingen behoeft voor het aspect externe veiligheid dan ook geen nadere motivering op 
grond van het toetsingskader en stappenplan zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van de VNG Uitgaven Bedrijven en 
milieuzonering. 

Geur en stof
In zijn algemeenheid leiden de activiteiten van de kerk, de scouting en de watersportverenigingen niet tot relevante 
geurhinder en stof. De inpassing van de genoemde inrichtingen behoeft voor het aspect geur en stof dan ook geen 
nadere motivering op grond van het toetsingskader en stappenplan in hoofdstuk 5 van de VNG-publicatie. Wel moet in het 
kader van het op te stellen bestemmingsplan in het kader van een goede ruimtelijke ordening aandacht worden besteed 
aan de luchtkwaliteit. 

Conclusie
Uit het aanvullend onderzoek naar de huidige activiteiten en omvang voor wat betreft de kerk aan 
de Noordendijk 262, de scouting aan de Dr. Zamenhoflaan 31 blijkt dat er voldoende onderbouwing aanwezig is 
om de milieucategorie te verlagen van 2 naar 1 en voor wat betreft de drie watersportverenigingen aan de 
Havendiep 26 (Vlijhaven) te Dordrecht er voldoende onderbouwing aanwezig is om de milieucategorie te verlagen 
van 3 naar 2. Op dit moment kan worden voldaan aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Wel is het goed 
om te beseffen dat dit wel betekent dat eventuele uitbreiding van activiteiten in de toekomst hiermee mogelijk 
wordt beperkt.
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1 Inleiding 

In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Unit Omgevingskwaliteit heeft Cauberg Huygen B.V. 
een akoestisch onderzoek verricht naar de geluiduitstraling van enkele inrichtingen in de omgeving van de 

Noordendijk in Dordrecht. Dit betreft een kerkgebouw aan de Noordendijk 262, een scouting aan de  
Dr. Zamenhoflaan 31 en een drietal watersportverenigingen aan de Havendiep 26 in Dordrecht. 
 

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om deze inrichtingen gelijk te schakelen met een lagere 
milieucategorie dan ze nu feitelijk zijn. 
 

Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen of deze inrichtingen milieutechnisch vergelijkbaar zijn met 
een 1 stap lagere milieucategorie dan ze nu feitelijk zijn. Eén en ander conform een binnenplanse afwijking 
volgens B5.2 uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. 

 
Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de regels uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 
(HMRI 1999). 

 
De uitgangpunten van het onderzoek worden behandeld in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden de 
rekenresultaten besproken. In hoofdstuk 4 wordt een samenvatting gegeven en worden conclusies getrokken. 
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2 Uitgangspunten onderzoek 

2.1 Algemeen 

De te onderzoeken inrichtingen betreffen: 
1. Kerkgebouw, gesitueerd aan de Noordendijk 262 (milieucatagorie 2); 

2. Scouting Johan en Cornelis de Wit, gesitueerd aan de Dr. Zamenhoflaan 31 (milieucategorie 2); 
3. WSV Drechtstad, gesitueerd in de jachthaven Vlijhaven (milieucategorie 3.1);  
4. WSV EMF, gesitueerd in de jachthaven Vlijhaven (milieucategorie 3.1); 

5. WSV De Kievit, gesitueerd in de jachthaven Vlijhaven (milieucategorie 3.1). 
 
De watersportverenigingen maken gebruik van een gezamenlijk parkeerterrein bij de jachthaven. De 

geluiduitstraling van deze parkeerplaats wordt afzonderlijk in beeld gebracht. 
 
De bedrijfsgegevens van het kerkgebouw, de scouting, WSV Drechtstad en WSV De Kievit zijn aangeleverd 

door de inrichtingen/verenigingen zelf. De aangeleverde gegevens zijn opgenomen in bijlage I. Op basis van 
deze gegevens is voor elke inrichting de representatieve bedrijfssituatie vastgesteld. 
 

Van WSV EMF is geen informatie ontvangen. De gehanteerde modelgegevens zijn voor deze inrichting 
afgeleid van de beide andere en vergelijkbare watersportverenigingen. 
 

Het onderzoek richt zich op de vaststelling van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT, die door de 
inrichtingen/verenigingen in hun representatieve bedrijfssituatie op een bepaalde afstand van de 
inrichtingsgrens veroorzaakt worden. Op basis hiervan kan bepaald worden met welke milieucategorie dit ten 

aanzien van het aspect geluid in principe overeenkomt. 
 
De hoogte van het maximaal geluidniveau LAmax is hier geen maat voor. Bijvoorbeeld: bij veel inrichtingen zijn 

de maximale geluidniveaus, die veroorzaakt worden door vrachtwagens, bepalend. Voor de hoogte van het 
maximaal geluidniveau maakt het hierbij niet uit of deze vrachtwagen een milieucategorie 1-inrichting of 
bijvoorbeeld een milieucategorie 3.2-inrichting bezoekt. Het maximaal geluidniveau wordt verder dan ook 

buiten beschouwing gelaten. 
 
Naast een representatieve bedrijfssituatie is er bij enkele inrichtingen/verenigingen ook sprake van incidentele 

bedrijfssituaties. Dit zijn bedrijfssituaties waarbij in de regel meer geluid geproduceerd wordt naar de omgeving 
toe en die ten hoogste 12 maal per jaar voorkomen. Ook deze incidentele bedrijfssituaties spelen in het kader 
van onderhavig onderzoek geen rol. Deze worden verder buiten beschouwing gelaten. 
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2.2 Gehanteerde bronsterktes 

De bronsterktes, die gehanteerd zijn bij het onderzoek, zijn afkomstig uit onderzoeken verricht bij vergelijkbare 

inrichtingen, uit het meetarchief of zijn onlangs in het kader van dit onderzoek meetkundig vastgesteld.  
 
In het kerkgebouw wordt regelmatig muziek ten gehore gebracht. Maatgevend voor de geluiduitstraling naar 

de omgeving toe zijn de ramen in de gevels. De geluiduitstraling door deze ramen is rekenkundig vastgesteld. 
De bronsterkteberekeningen hiervan zijn opgenomen in bijlage II. 
 

De maatgevende activiteit bij de watersportverenigingen betreft het klein onderhoud aan de boten, met name 
het schuren. De bronsterkte hiervan is onlangs vastgesteld. De bronsterkteberekening is eveneens 
opgenomen in bijlage II. 
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2.3 Representatieve bedrijfssituaties 

Op basis van de aangeleverde bedrijfsgegevens is voor elke inrichting de representatieve bedrijfssituatie 

(RBS) vastgesteld. Deze worden hierna behandeld. 
 
2.3.1 Kerkgebouw 

In het kerkgebouw wordt regelmatig gedurende een korte tijd versterkte en niet versterkte muziek ten gehore 

gebracht. In geval van muziekgeluid is het bij de beoordeling hiervan gebruikelijk om geen bedrijfsduurcorrectie 
toe te passen. Dus hoewel er bijvoorbeeld slechts gedurende 45 minuten muziek ten gehore wordt gebracht 
in het kerkgebouw wordt er bij de berekeningen vanuit gegaan dat dit gedurende de gehele etmaalperiode 

plaatsvindt. 
 
Onlangs is door de gemeente vastgesteld dat het geluidniveau in het kerkgebouw gemiddeld 70 dB(A) 

bedraagt met uitschieters naar 80 dB(A). Bij de berekeningen wordt uitgegaan van een gemiddeld geluidniveau 
van 80 dB(A). In bijlage 2 1e blad is de bronsterkte van de ramen berekend. Naar de omgeving toe is de 
geluiduitstraling van de ramen namelijk bepalend. Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat ook aan de 

achterzijde van de kerk muziek ten gehore wordt gebracht. 
 
Binnen de inrichtingsgrenzen vinden geen akoestisch relevante verkeersbewegingen plaats. 

 
De lokale situatie is weergegeven in figuur 1. Het rekenmodel is weergegeven in figuur 7 en 8. 
De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III.1 t/m III.6. 

 
Onderzocht moet worden of de inrichting akoestisch gezien een milieucategorie 1 zou kunnen betreffen. Dit 
betekent dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op een afstand van 10 meter van de inrichtingsgrens 

beperkt moet blijven tot 45 dB(A) etmaalwaarde. Op een afstand van 10 meter van de inrichtingsgrens zijn  
10 rekenpunten gelegd. 
 

In tabel 2.1 zijn de gehanteerde brongegevens opgenomen. 
 

Tabel 2.1: Gehanteerde brongegevens, kerkgebouw 

bron bronsterkte LW 

in dB(A) 

Bedrijfsduur per etmaalperiode (uren) 

nr. omschrijving gemiddeld Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

puntbronnen 

1-7 Raam zuidoostgevel voorzijde kerk 55 12 4 -- 

8-14 Raam noordwestgevel voorzijde kerk 55 12 4 -- 

15-18 Raam zuidoostgevel achterzijde kerk 54 12 4 -- 

19-22 Raam noordwestgevel achterzijde kerk 54 12 4 -- 

23-26 Raam noordoostgevel achterzijde kerk 54 12 4 -- 
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2.3.2 Scouting 

Op het scoutingterrein spelen kinderen en zijn volwassenen aanwezig. Bij de berekeningen wordt ervan 

uitgegaan dat in de voormiddag 20 kinderen gedurende 2 uur op het buitenterrein actief zijn en geluid maken. 
Hiervoor wordt een kengetal van 70 dB(A) per pratend/spelend kind gehanteerd. In de middag is er sprake 
van 18 kinderen gedurende 4 uur. In de avondperiode zijn er wel eens volwassenen buiten aanwezig. Hierbij 

wordt uitgegaan van 8 pratende personen gedurende 1 uur. Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat 
alle kinderen en alle volwassenen tegelijkertijd gedurende de volledige aanwezigheid 'geluid' maken. 
 

De aanwezigheid van kinderen en volwassenen in het clubgebouw is voor de omgeving akoestisch niet 
relevant. 
 

Binnen de inrichtingsgrenzen vinden geen akoestisch relevante verkeersbewegingen plaats. 
 
De lokale situatie is weergegeven in figuur 2. Het rekenmodel is weergegeven in figuur 9 en 10. 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III.7 t/m III.11. 
 
Onderzocht moet worden of de inrichting akoestisch gezien een milieucategorie 1 zou kunnen betreffen. Dit 

betekent dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op een afstand van 10 meter van de inrichtingsgrens 
beperkt moet blijven tot 45 dB(A) etmaalwaarde. Op een afstand van 10 meter van de inrichtingsgrens zijn  
15 rekenpunten gelegd. 

 
In tabel 2.2 zijn de gehanteerde brongegevens opgenomen. 
 

Tabel 2.2: Gehanteerde brongegevens, scouting 

bron bronsterkte LW 

in dB(A) 

Bedrijfsduur per etmaalperiode (uren) 

nr. omschrijving gemiddeld Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

oppervlaktebronnen 

Opp01 Spelende en pratende kinderen voormiddag 83 2 -- -- 

Opp02 Spelende en pratende kinderen namiddag 83 4 -- -- 

Opp03 Pratende mensen avond 79 -- 1 -- 
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2.3.3 WSV Drechtstad 

WSV Drechtstad heeft 2 afzonderlijke gedeelten van de jachthaven in gebruik. Deze worden afzonderlijk en 

cumulatief getoetst. 
 
De akoestisch relevante activiteiten betreffen kleine onderhoudswerkzaamheden aan de boten zoals schuren 

en het incidenteel laten draaien van de scheepsmotor. Het schoonspuiten van de boten met een 
hogedrukreiniger en het incidenteel uit het water takelen van de boten zijn akoestisch vergelijkbaar met het 
laten draaien van de scheepsmotor. Voor het zuidelijk gedeelte wordt uitgegaan van in totaal 2 uur schuren 

en 2 uur draaiende scheepsmotoren. Voor het noordelijk gedeelte wordt uitgegaan van in totaal 3 uur schuren 
en 3 uur draaiende scheepsmotoren. 
 

Binnen de inrichtingsgrenzen vinden geen akoestisch relevante verkeersbewegingen plaats. De vereniging 
maakt gebruik van een openbare parkeerplaats, die ook gebruikt wordt door de beide andere 
watersportverenigingen, die binnen de jachthaven actief zijn. De geluiduitstraling van deze parkeerplaats wordt 

afzonderlijk in beeld gebracht, omdat deze niet toe te rekenen is aan een bepaalde inrichting. 
 
De lokale situatie is weergegeven in figuur 3. Het rekenmodel is weergegeven in figuur 11 en 12. 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III.12 t/m III.16. 
 
Onderzocht moet worden of de inrichting akoestisch gezien een milieucategorie 2 zou kunnen betreffen. Dit 

betekent dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op een afstand van 30 meter van de inrichtingsgrens 
beperkt moet blijven tot 45 dB(A) etmaalwaarde. Op een afstand van 30 meter van de inrichtingsgrens zijn  
15 rekenpunten gelegd rond het zuidelijk gedeelte en 21 rekenpunten rond het noordelijk gedeelte. 

 
In tabel 2.3 zijn de gehanteerde brongegevens opgenomen. 
 

Tabel 2.3: Gehanteerde brongegevens, WSV Drechtstad 

bron bronsterkte LW 

in dB(A) 

Bedrijfsduur per etmaalperiode (uren) 

nr. omschrijving gemiddeld Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

puntbronnen 

1-4 Schuren 90 0.5 -- -- 

5-8 Draaiende scheepsmotor 95 0.5 -- -- 

11-16 Schuren 90 0.5 -- -- 

17-22 Draaiende scheepsmotor 95 0.5 -- -- 
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2.3.4 WSV EMF 

De akoestisch relevante activiteiten betreffen kleine onderhoudswerkzaamheden aan de boten zoals schuren 

en het incidenteel laten draaien van de scheepsmotor. Het schoonspuiten van de boten met een 
hogedrukreiniger en het incidenteel uit het water takelen van de boten zijn akoestisch vergelijkbaar met het 
laten draaien van de scheepsmotor. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van in totaal 2 uur schuren en 2 uur 

draaiende scheepsmotoren. 
 
Binnen de inrichtingsgrenzen vinden geen akoestisch relevante verkeersbewegingen plaats. De vereniging 

maakt gebruik van een openbare parkeerplaats, die ook gebruikt wordt door de beide andere 
watersportverenigingen, die binnen de jachthaven actief zijn.  
 

De lokale situatie is weergegeven in figuur 4. Het rekenmodel is weergegeven in figuur 13 en 14. 
De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III.17 t/m III.20. 
 

Onderzocht moet worden of de inrichting akoestisch gezien een milieucategorie 2 zou kunnen betreffen. Dit 
betekent dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op een afstand van 30 meter van de inrichtingsgrens 
beperkt moet blijven tot 45 dB(A) etmaalwaarde. Op een afstand van 30 meter van de inrichtingsgrens zijn  

13 rekenpunten gelegd. 
 
In tabel 2.4 zijn de gehanteerde brongegevens opgenomen. 

 

Tabel 2.4: Gehanteerde brongegevens, WSV EMF 

bron bronsterkte LW 

in dB(A) 

Bedrijfsduur per etmaalperiode (uren) 

nr. omschrijving gemiddeld Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

puntbronnen 

1-4 Schuren 90 0.5 -- -- 

5-8 Draaiende scheepsmotor 95 0.5 -- -- 
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2.3.5 WSV De Kievit 

De akoestisch relevante activiteiten betreffen kleine onderhoudswerkzaamheden aan de boten zoals schuren 

en het incidenteel laten draaien van de scheepsmotor. Het schoonspuiten van de boten met een 
hogedrukreiniger en het incidenteel uit het water takelen van de boten zijn akoestisch vergelijkbaar met het 
laten draaien van de scheepsmotor. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van in totaal 3 uur schuren en 3 uur 

draaiende scheepsmotoren. 
 
Binnen de inrichtingsgrenzen vinden geen akoestisch relevante verkeersbewegingen plaats. De vereniging 

maakt gebruik van een openbare parkeerplaats, die ook gebruikt wordt door de beide andere 
watersportverenigingen, die binnen de jachthaven actief zijn.  
 

De lokale situatie is weergegeven in figuur 5. Het rekenmodel is weergegeven in figuur 15 en 16. 
De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III.21 t/m III.25. 
 

Onderzocht moet worden of de inrichting akoestisch gezien een milieucategorie 2 zou kunnen betreffen. Dit 
betekent dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op een afstand van 30 meter van de inrichtingsgrens 
beperkt moet blijven tot 45 dB(A) etmaalwaarde. Op een afstand van 30 meter van de inrichtingsgrens zijn  

14 rekenpunten gelegd. 
 
In tabel 2.5 zijn de gehanteerde brongegevens opgenomen. 

 

Tabel 2.5: Gehanteerde brongegevens, WSV De Kievit 

bron bronsterkte LW 

in dB(A) 

Bedrijfsduur per etmaalperiode (uren) 

nr. omschrijving gemiddeld Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

puntbronnen 

1-6 Schuren 90 0.5 -- -- 

7-12 Draaiende scheepsmotor 95 0.5 -- -- 
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2.3.6 Gezamenlijk parkeerterrein 

Ten zuidoosten van de jachthaven ligt een openbaar parkeerterrein, dat door de 3 watersportverenigingen 

gebruikt wordt voor het parkeren van personenwagens. Dit terrein omvat ca. 120 parkeerplaatsen. 
 
Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat er in de dag-, avond- en nachtperiode in totaal respectievelijk 

105, 25 en 10 totale voertuigbewegingen plaatsvinden (zowel heen als terug). Voor de rijsnelheid op het terrein 
wordt uitgegaan van 5 km/u. In de verblijfstijd op het terrein zit ook het manoeuvreren van de voertuigen. 
 

De lokale situatie is weergegeven in figuur 6. Het rekenmodel is weergegeven in figuur 17 en 18. 
De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III.26 t/m III.28. 
 

Onderzocht moet worden of de semi-inrichting akoestisch gezien een milieucategorie 2 zou kunnen betreffen. 
Dit betekent dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op een afstand van 30 meter van de 
inrichtingsgrens beperkt moet blijven tot 45 dB(A) etmaalwaarde. Op een afstand van 30 meter van de 

inrichtingsgrens zijn 14 rekenpunten gelegd. 
 
In tabel 2.6 zijn de gehanteerde brongegevens opgenomen. 

 

Tabel 2.6: Gehanteerde brongegevens, parkeerterrein 

bron bronsterkte LW 

in dB(A) 

Aantal verkeersbewegingen per etmaalperiode 

(heen en terug) 

nr. omschrijving gemiddeld Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

mobiele bronnen 

m01 Personenwagens route 1 90 60 15 5 

m02 Personenwagens route 2 90 45 10 5 
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3 Rekenresultaten 

3.1 Algemeen 

In onderstaande paragrafen worden per inrichting de berekeningsresultaten besproken en wordt een oordeel 
gegeven of er in werkelijkheid sprake is van een milieucategorie, die 1 stap lager ligt, dan die standaard voor 

dergelijke inrichtingen geldt. 
 
Voor de dagperiode wordt overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening getoetst op 

een beoordelingshoogte van 1.5 meter. Voor de avond- en nachtperiode wordt getoetst op een 
beoordelingshoogte van 5 meter. 
 

3.1.1 Kerkgebouw 

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV.1. In tabel 3.1 zijn de laagste en hoogste optredende 
geluidniveaus per etmaalperiode weergegeven. 
 

Tabel 3.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

  Representatieve bedrijfssituatie, kerkgebouw 

Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

Etmaalwaarde 

1-10 10 m van erfgrens 20-30 20-30 -- 25-35 

 
Op 10 meter afstand van de erfgrens bedraagt de etmaalwaarde ten hoogste 35 dB(A). Daarmee komt het 
kerkgebouw overeen met een milieucategorie 1. Zelfs als ervan uit wordt gegaan dat in de omgeving 

muziekgeluid afkomstig van het kerkgebouw hoorbaar is en in principe een straftoeslag van 10 dB in rekening 
moet worden gebracht, komt het kerkgebouw nog overeen met een milieucategorie 1. 
 

3.1.2 Scouting 

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV.2. In tabel 3.2 zijn de laagste en hoogste optredende 
geluidniveaus per etmaalperiode weergegeven. 
 

Tabel 3.2: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

  Representatieve bedrijfssituatie, scouting 

Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

Etmaalwaarde 

1-15 10 m van erfgrens 25-44 22-38 -- 25-44 

 
Op 10 meter afstand van de erfgrens bedraagt de etmaalwaarde ten hoogste 44 dB(A). Daarmee komt de 
scouting overeen met een milieucategorie 1.  
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3.1.3 WSV Drechtstad 

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV.3 t/m IV.5. In de tabellen 3.3 t/m 3.5 zijn de laagste en hoogste 

optredende geluidniveaus per etmaalperiode weergegeven. 
 

Tabel 3.3: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

  Representatieve bedrijfssituatie, WSV Drechtstad, uitsluitend noordelijk gedeelte 

Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

Etmaalwaarde 

21-41 30 m van erfgrens noord 34-41 -- -- 41 

 

Op 30 meter afstand van de erfgrens bedraagt de etmaalwaarde ten hoogste 41 dB(A). Daarmee komt het 
noordelijk gedeelte van WSV Drechtstad overeen met een milieucategorie 2.  
 

Tabel 3.4: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

  Representatieve bedrijfssituatie, WSV Drechtstad, uitsluitend zuidelijk gedeelte 

Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

Etmaalwaarde 

1-15 30 m van erfgrens zuid 38-43 -- -- 43 

 
Op 30 meter afstand van de erfgrens bedraagt de etmaalwaarde ten hoogste 43 dB(A). Daarmee komt het 
zuidelijk gedeelte van WSV Drechtstad overeen met een milieucategorie 2.  

 

Tabel 3.5: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

  Representatieve bedrijfssituatie, WSV Drechtstad, cumulatief 

Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

Etmaalwaarde 

1-15 30 m van erfgrens zuid 39-43 -- -- 43 

21-41 30 m van erfgrens noord 38-43 -- -- 43 

 
Op 30 meter afstand van de erfgrens bedraagt de etmaalwaarde cumulatief ten hoogste 43 dB(A). Daarmee 

komt WSV Drechtstad ook overeen met een milieucategorie 2.  
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3.1.4 WSV EMF 

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV.6. In tabel 3.6 zijn de laagste en hoogste optredende 

geluidniveaus per etmaalperiode weergegeven. 
 

Tabel 3.6: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

  Representatieve bedrijfssituatie, WSV EMF 

Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

Etmaalwaarde 

1-13 30 m van erfgrens 38-43 -- -- 43 

 

Op 30 meter afstand van de erfgrens bedraagt de etmaalwaarde ten hoogste 43 dB(A). Daarmee komt WSV 
EMF overeen met een milieucategorie 2.  
 
3.1.5 WSV De Kievit 

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV.7. In tabel 3.7 zijn de laagste en hoogste optredende 
geluidniveaus per etmaalperiode weergegeven. 

 

Tabel 3.7: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

  Representatieve bedrijfssituatie, WSV De Kievit 

Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

Etmaalwaarde 

1-14 30 m van erfgrens 39-44 -- -- 44 

 
Op 30 meter afstand van de erfgrens bedraagt de etmaalwaarde ten hoogste 44 dB(A). Daarmee komt WSV 

De Kievit overeen met een milieucategorie 2.  
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3.1.6 Parkeerterrein 

Voor de volledigheid is ook de geluiduitstraling van de openbare parkeerplaats beschouwd, die in ieder geval 

door de 3 watersportverengingen gebruikt wordt.  
 
De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV.8. In tabel 3.8 zijn de laagste en hoogste optredende 

geluidniveaus per etmaalperiode weergegeven. 
 

Tabel 3.8: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

  Representatieve bedrijfssituatie, parkeerterrein 

Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

Etmaalwaarde 

1-14 30 m van erfgrens 31-39 30-40 23-33 35-45 

 

Op 30 meter afstand van de erfgrens bedraagt de etmaalwaarde ten hoogste 45 dB(A). Daarmee komt het 
parkeerterrein overeen met een milieucategorie 2.  
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4 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Unit Omgevingskwaliteit heeft Cauberg Huygen B.V. 
een akoestisch onderzoek verricht naar de geluiduitstraling van enkele inrichtingen in de omgeving van de 

Noordendijk in Dordrecht. Dit betreft een kerkgebouw aan de Noordendijk 262, een scouting aan de  
Dr. Zamenhoflaan 31 en een drietal watersportverenigingen aan de Havendiep 26 in Dordrecht. 
 

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om deze inrichtingen gelijk te schakelen met een lagere 
milieucategorie dan ze nu feitelijk zijn. 
 

Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen of deze inrichtingen milieutechnisch vergelijkbaar zijn met 
een 1 stap lagere milieucategorie dan ze nu feitelijk zijn. Eén en ander conform een binnenplanse afwijking 
volgens B5.2 uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. 

 
Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de regels uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 
(HMRI 1999). 

 
Uit de berekeningen blijkt dat het kerkgebouw aan de Noordendijk 262 en de Scouting Johan en Cornelis de 
Wit aan de Dr. Zamenhoflaan 31 overeenkomen met een milieucategorie 1. De 3 watersportverenigingen WSV 

Drechtstad, WSV EMF en WSV De Kievit in de jachthaven Vlijhaven en het gezamenlijke parkeerterrein komen 
overeen met een milieucategorie 2. 
 

Cauberg Huygen B.V. 
 
 

 
 
 

De heer ing. T.H.A.M. Taris  
Senior adviseur 
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Figuur 1
lokale situatie 1. Kerkgebouw
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Figuur 2
Lokale situatie 2. Scouting
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Figuur 3
Lokale situatie 3. WSV Drechtstad
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Figuur 4
Lokale situatie 4. WSV EMF
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Figuur 5
Lokale situatie 5. WSV De Kievit
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Figuur 6
Lokale situatie 6. Parkeerterrein
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Figuur 7
1. Kerkgebouw, rekenmodel
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Figuur 8
1. Kerkgebouw, rekenmodel
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Figuur 9
2. Scouting, rekenmodel
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Figuur 10
2. Scouting, rekenmodel
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Figuur 11
3. WSV Drechtstad, rekenmodel
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Figuur 12
3. WSV Drechtstad, rekenmodel
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Figuur 13
4. WSV EMF, rekenmodel
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Figuur 14
4. WSV EMF, rekenmodel
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Figuur 15
5. WSV De Kievit, rekenmodel
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Figuur 16
5. WSV De Kievit, rekenmodel
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Figuur 17
6. Parkeerterrein, rekenmodel
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6. Parkeerterrein, rekenmodel
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Bijlage I Verstrekte bedrijfsgegevens 



Bedrijfsgegevens: 

 

1. Kerkgebouw 

 

 



Gemeente Dordrecht 
T.a.v. Mojgan Irvan 
Postbus 8 
3300 AA Dordrecht 
 
Dordrecht, 27 januari 2020 
Betreft: Beantwoording spoedvraag Kerk Noordendijk 
 
Goedemiddag, 
Ik heb van Cai Coffie een email gekregen omdat we samen in het pastorale team zitten van de 
Verenigde Pinkstergemeente Nederland Het Keerpunt. 
Onze excuses dat we laat met de reactie komen. 
De bouwtekeningen waar u om vraagt, hebben wij helaas niet in ons bezit.  Cai Coffie zal deze via zijn 
kanalen in het stadskantoor z.s.m. aan u overhandigen. 
Verder kan ik uw vragen beantwoorden qua tijden, aantal personen en hoeveel verkeer en fietsen 
e.d. er zijn op de bewuste dagen. Het zijn schattingen, berust op de afgelopen maanden. Wij zijn een 
gemeente in groei waardoor onderstaande zou kunnen veranderen. 
Maandag zijn er geen activiteiten in de kerk. 
Dinsdag zijn er geen activiteiten in de kerk. 
Woensdagochtend is de kerk 1 maal per maand open in de ochtend van 9 tot en met 10 uur. Dan is 
er een vrouwen gebedsgroep. De groep is ongeveer 10 personen groot en 2 tot 4 auto’s en een fiets 
zullen er zijn. 
Op de woensdagavond is de kerk open van 19.00 uur tot 21.00 uur. Er is dan Bijbelstudie en er zal 
ongeveer van half 8 tot kwart voor 8 zacht maar versterkte muziek zijn. 
Er komen gemiddeld 40 personen naar deze bijeenkomst. Het aantal auto’s zal ongeveer 8 zijn. 
Verder komen er mensen per fiets; misschien 3 en de rest met openbaar vervoer. 
 
Donderdag- of vrijdagochtend is er een taalklas aanwezig in de kerk, waarbij vrijwilligers Nederlandse 
les geven aan buitenlandse mensen uit de buurt, die de taal willen leren. Het gaat dan om circa 10 
personen die les krijgen in de Nederlandse taal. Geen versterkte muziek of wat dan ook geen auto’s 
en 2 fietsen. 
Verder worden er op de vrijdag af en toe evenementen georganiseerd. Soms is er een mannenavond 
van 19.00 tot 21.00 uur. We komen dan samen en eten, drinken en ontvangen/geven lessen. Geen 
versterkte muziek of andere versterkingen. Het aantal auto’s zal dan zeg 5 zijn en 15 personen 
aanwezig. De frequentie daarvan is 1 maal per kwartaal. Twee keer per jaar vindt er op de 
vrijdagavond een thema-avond plaats bedoeld voor alleenstaanden. Ook dan is er geen versterkte 
muziek en ligt het aantal auto’s tussen de 4 en de 6. Er bezoeken gemiddeld 25 mensen deze 
bijeenkomsten. 
Zaterdag is er 1 maal per maand in de ochtend van 10.00 uur tot 14.00 uur Bijbelschool. Ook hier 
wordt geen versterking gebruikt. Er zullen 7 auto’s zijn en 5 fietsen. Het aantal personen is rond de 
25. 



Vanaf 17.00 uur wordt er door onze praiseband geoefend tot 18.30, dan oefenen we versterkt maar 
op een zachte manier. 
Om 19.00 uur is er bidstond en die duurt tot 20.00 uur. Er is geen versterkte muziek. Qua auto’s 
zullen er dan 5 zijn en 2 fietsen en er zijn ongeveer 20 mensen aanwezig. 
Zaterdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur is er jeugdavond. Er zal dan niet versterkt met muziek 
gespeeld worden. Het aantal auto’s zijn er maximaal 3 en misschien 2 en 10 fietsen. Aantal personen 
is dan ongeveer 20. 
 
Zondagochtend is de kerk open vanaf 10.00 uur. Er zal dan kort, circa 5 min, een soundcheck zijn die 
versterkt is. Daarna is er bidstond tot 10.45 uur en in die tijd is geen versterking actief. 
Om 11.00 uur begint de dienst en dan zal er gedurende een half uur of 3 kwartier versterkte muziek 
zijn en daarna een preek die versterkt is. De diensten worden afgesloten met een muziek wat 
ongeveer 20 minuten duurt. Deze muziek is merendeels van een zachter volume als aan het begin 
van de dienst. 
Er zijn dan 15 auto’s en een scooter en 5 fietsen. Gemiddeld bezoeken zo’n 80 tot 90 personen deze 
dienst. 
Dit zijn de gewone wekelijkse bijeenkomsten en momenten waarop de kerk open is. 
Daarnaast zijn er soms evenementen zoals bv met Pinksteren. Dan zal er op zaterdagavond ook een 
kerkdienst zijn waarin een half uur versterkt gespeeld wordt. Ongeveer 75 mensen bezoeken deze 
dienst en komen met 15 auto’s en 5 fietsen. 
Normaliter worden er geen buitenactiviteiten met versterking georganiseerd. Met Pasen gaan de 
kinderen uit de kerk in de omgeving van de kerk dan paaseieren zoeken, maar daar is geen versterkt 
geluid bij. 
We hebben ook een jaarlijkse bbq, maar ook daar is geen versterkte muziek bij aanwezig. 
We zijn sinds 2004 op deze locatie en hebben eigenlijk nooit problemen met de omgeving gehad, 
naar mijn eer en geweten. 
Laatst is er iemand van onze gemeente met een decibelmeter rondom de kerk gelopen en de meting 
was onder de 40 decibel. Het langsrijdende verkeer heeft toen 50 decibel gemeten. Binnen in het 
gebouw halen we de 70 decibel, met een uitschieter naar 80 decibel. 
Ik hoop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 
Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn, kunt u uiteraard bij uw collega Cai Coffee terecht of bij 
mij. 
Ton Schreuders 
Sweelinckstraat 9 
3314 WH Dordrecht 
0643770784 
Email: tonschreuders@hotmail.com 
Met vriendelijke groet, 
 
Ton Schreuders. 



Bedrijfsgegevens: 

 

2. Scouting Johan en Cornelis de Wit 

 

 



Vragenlijst geluidonderzoek 
 
Bij geluidonderzoeken maken we onderscheid in 3 etmaalperioden. De dagperiode loopt van 7.00 - 
19.00 uur, de avondperiode van 19.00 - 23.00 uur en de nachtperiode van 23.00 - 7.00 uur. Gelieve 
de activiteiten afzonderlijk aan te geven voor deze 3 perioden. Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat 
bezoekers/leden in de dagperiode komen, maar pas na 19.00 uur (in de avondperiode) vertrekken. 
 
In de milieuwetgeving spreken we altijd van een inrichting. Dit is het terrein dat eigendom is van, 
gehuurd wordt door of gebruikt wordt door een bedrijf, een vereniging of een instelling waarbinnen de 
(geluidproducerende) activiteiten plaatsvinden. 
 
 
Kunt u een tekening aanleveren waarop de grenzen van de inrichting aangegeven zijn? 
 
De inrichting van het nieuwe terrein is nog niet bekend; de verwachting is globaal als volgt (kan nog 
wijzigen / dient nog besproken te worden). 
 

 
 
 
Welke geluidproducerende activiteiten/werkzaamheden vinden er plaats? 
 
Alleen op zaterdag worden er buiten op het terrein activiteiten / spellen uitgevoerd door kinderen. 
Hierbij worden geen (elektronisch) versterkte middelen gebruikt. De grootte van de groep kan variëren 
tot maximaal ca. 25 personen. In de ochtend zijn dit jonge kinderen (7-10 jaar), in de middag oudere 
kinderen (11-15 jaar en 16-18 jaar). 
 
Hoeveel bezoekers zijn er in een normale situatie? Hoeveel bezoekers komen met een 
personenwagen, brommer, fiets of te voet? 
 
Op zaterdag in de ochtend (10:00-12:00) zijn er gelijktijdig er ca. 20 kinderen aanwezig en ca. 5 
kaderleden (leiding). 

Terrein 

Gebouw 



De inschatting is dat ca. 8 kinderen moet de auto worden gebracht, 9 met de fiets en 3 lopend. De 
auto’s parkeren niet, stoppen alleen kort. 
Van de 5 kaderleden komen er ca. 2-3 met de auto en 2-3 met de fiets. 
 
In de middag (13:00 – 17:00) zijn er gelijktijdig ca. 18 kinderen aanwezig en ca. 4 kaderleden. 
De kinderen komen vrijwel allemaal zelf op de fiets. Van de kaderleden komen er ca. 3 met de auto. 
 
In de avond zijn er soms 5-8 jongeren aanwezig (binnen in het gebouw). Deze komen vrijwel altijd op 
de fiets. 
 
In de nacht zij er standaard geen personen aanwezig. 
 
 
Zijn er speciale evenementen? Wordt daarbij in de buitenlucht muziek ten gehore gebracht? 
 
Er zijn enkele speciale evenementen per jaar; hierbij wordt buiten het pand geen muziek ten gehore 
gebracht. 
 
 
Met wie kunnen wij contact opnemen voor nadere informatie of toelichting? 
 
Met Giljam Val: 06-51582882, giljam@jcwnet.nl 
 
 
 



Activiteiten overzicht buitenterrein Scouting Johan & Cornelis de Witt: 
 

- Gehele jaar op zaterdagen van 10:00-12:00 ca. 25 kinderen die spellen spelen 
- Van november t/m mei op zaterdagen van 13:00-17:00 ca. 25 kinderen die spellen spelen (in 

de zomer varen ze op het water) 
- Enkele keren per jaar worden ook op zondag spelen buiten gespeeld (bij een weekend 

activiteit) 
- Enkele keren per jaar groepsbrede activiteit (bijvoorbeeld barbecue, klus/snoeimiddag) 
- Wanneer er ’s avonds een vergadering of verenigingsactiviteit is kunnen er buiten mensen 

staan die praten. 
 
De activiteiten zijn in principe altijd zonder versterkt geluid. Op dit moment vindt er ook onderhoud 
aan de lelievletten (boten van de zeeverkenners) buiten plaatst. Dit onderhoud willen we echter na 
een verbouwing van het gebouw binnen gaan uitvoeren. 
 
 
Parkeerbehoefte Scouting Johan & Cornelis de Witt: 
De meeste van onze leden wonen in de omgeving en komen op de fiets. Tijdens de opkomsten op de 
zaterdag gebruiken we gemiddeld ca. 2 parkeerplaatsen voor vrijwilligers die met de auto zijn omdat 
ze van verder weg komen of (spel)materiaal vervoeren. Tijdens vergaderingen (op doordeweekse 
avonden) en bijzondere activiteiten (ie. Klusdagen) gebruiken we ca. 3-4 parkeerplaatsen. 
Gemiddeld zouden we dus met ca. 3 parkeerplaatsen uit de voeten moeten kunnen. 



Bedrijfsgegevens: 

 

3. WSV Drechtstad 

 

 



Vragenlijst geluidonderzoek 
 
Bij geluidonderzoeken maken we onderscheid in 3 etmaalperioden. De dagperiode loopt van 7.00 - 
19.00 uur, de avondperiode van 19.00 - 23.00 uur en de nachtperiode van 23.00 - 7.00 uur. Gelieve 
de activiteiten afzonderlijk aan te geven voor deze 3 perioden. Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat 
bezoekers/leden in de dagperiode komen, maar pas na 19.00 uur (in de avondperiode) vertrekken. 
 
In de milieuwetgeving spreken we altijd van een inrichting. Dit is het terrein dat eigendom is van, 
gehuurd wordt door of gebruikt wordt door een bedrijf, een vereniging of een instelling waarbinnen de 
(geluidproducerende) activiteiten plaatsvinden. 
 
 
Kunt u een tekening aanleveren waarop de grenzen van de inrichting aangegeven zijn? 
Op de bijgevoegde tekening is met lichtgroen aangegeven welke steigers van WSV Drechtstad zijn. 
Het parkeerterrein wordt beheerd door 3 verenigingen, WSV Drechtstad, WSV EMF en WSV de Kievit. 
 
 
Welke geluidproducerende activiteiten/werkzaamheden vinden er plaats? 
Onderhoudswerkzaamheden aan schepen, voornamelijk schuren Dagperiode 
Draaiende motoren schepen incidenteel     Dagperiode 
Onderhoudswerkzaamheden aan het terrein, grasmaaien  Dag- en avondperiode 
Onderhoudswerkzaamheden aan opstallen, schuren/zagen/slijpen Dagperiode 
 
 
Hoeveel bezoekers zijn er in een normale situatie? Hoeveel bezoekers komen met een 
personenwagen, brommer, fiets of te voet? 
Dit wisselt sterk, in de zomer 75 mensen, dag en avondperiode. In de winter 5 mensen, dagperiode 
75% Komt met een personenwagen, 25% fiets, brommer, te voet. 
 
 
Zijn er speciale evenementen? Wordt daarbij in de buitenlucht muziek ten gehore gebracht? 
Een keer per jaar wordt een openingsfeest gehouden op het parkeerterrein in de maand april of mei 
van 18.00 uur tot 01.00 uur, hier wordt een vergunning voor aangevraagd. 
 
 
Met wie kunnen wij contact opnemen voor nadere informatie of toelichting? 
De voorzitter B. Crans of de secretaris J. Blonk. 
 
 
 





Bedrijfsgegevens: 

 

4. WSV EMF 

 

 



Bedrijfsgegevens: 

 

5. WSV De Kievit 

 

 



Vragenlijst geluidonderzoek 
 
Bij geluidonderzoeken maken we onderscheid in 3 etmaalperioden. De dagperiode loopt van 7.00 - 
19.00 uur, de avondperiode van 19.00 - 23.00 uur en de nachtperiode van 23.00 - 7.00 uur. Gelieve 
de activiteiten afzonderlijk aan te geven voor deze 3 perioden. Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat 
bezoekers/leden in de dagperiode komen, maar pas na 19.00 uur (in de avondperiode) vertrekken. 
 
In de milieuwetgeving spreken we altijd van een inrichting. Dit is het terrein dat eigendom is van, 
gehuurd wordt door of gebruikt wordt door een bedrijf, een vereniging of een instelling waarbinnen de 
(geluidproducerende) activiteiten plaatsvinden. 
 
 
Kunt u een tekening aanleveren waarop de grenzen van de inrichting aangegeven zijn? 
 
Zie bijgevoegde Google-scan.  Bij de gemeente Dordrecht als verhuurder zijn de kadastrale gegevens 
en tekeningen beschikbaar van zowel het water als het parkeerterrein. Het water en het parkeerterrein 
wordt door de drie watersportverenigingen Drechtstad, De Kievit en EMF gehuurd van de gemeente 
Dordrecht. 
 
 
Welke geluidsproducerende activiteiten/werkzaamheden vinden er plaats? 
 
Door de verenigingsleden wordt onderhoudswerk verricht aan zowel hun eigen schepen als aan de 
eigendommen van de verenigingen zoals steigers en opstallen. Dit geldt voor alle drie de 
verenigingen. Het betreft dan het gebruik van hogedrukreinigers, boormachines schuurmachines etc. 
Het gemeenschappelijk Havenreglement schrijft precies voor wat er wel en niet is toegestaan. Groot 
onderhoud van de schepen wordt in de haven niet toegestaan. 
Het geldende beeld in de haven is dat van een stille rustige ligplaats waar alleen overdag personen 
aanwezig zijn in kleine aantallen  
 
Hoeveel bezoekers zijn er in een normale situatie? Hoeveel bezoekers komen met een 
personenwagen, brommer, fiets of te voet? 
 
Dit is niet te zeggen en verschilt van dag tot dag van minder dan tien tot misschien twintig die 
overwegend binnen verblijven  of op de steigers praten. In de avond zijn er vrijwel nooit bezoekers 
behalve in de zomer in de weekeinden als het lang licht is. In de nacht is de haven in principe 
gesloten. Ongeveer de helft komt met de auto en de helft met fiets of scooter/bromfiets. 
 
 
Zijn er speciale evenementen? Wordt daarbij in de buitenlucht muziek ten gehore gebracht? 
 
Eénmaal per jaar wordt in het voorjaar door de drie verenigingen een BBQ-avond georganiseerd ter 
opening van het vaarseizoen. Dit vindt plaats op het parkeerterrein bij de haven in een grote feesttent. 
Hiervoor wordt altijd een gemeentelijke vergunning aangevraagd en verstrekt. Tijdens die avond wordt 
soms live muziek gespeeld of muziek door een DJ verzorgd. 
 
 
 
Met wie kunnen wij contact opnemen voor nadere informatie of toelichting? 
Voorzitter De Kievit Jan de Heer   tel. 
Secretaris De Kievit Gerd-Jan van Oosterhout tel. 
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Bijlage II Bronsterkteberekeningen 



Projectnummer:

Bedrijf:

Bronnummer: Bronnaam:

aantal bronnen: 1

Methode II.7  

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Totaal

Materiaal

glas nr. 29 S1: 3 [m²] 10 16 23 26 30 30 24 35 35

nr. 0 S2: 0 [m²] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. 0 S3: 0 [m²] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. 0 S4: 0 [m²] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. 0 S5: 0 [m²] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RS Stotaal: 3 [dB] 10,0 16,0 23,0 26,0 30,0 30,0 24,0 35,0 35,0

Lp [dB(A)] 50,0 56,0 60,0 69,0 73,0 75,0 75,0 72,0 70,0 80,7

10 log(S) [dB] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Uitstralende gevel, [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LWR totaal [dB(A)] 41,8 41,8 38,8 44,8 44,8 46,8 52,8 38,8 36,8 55,4

LWR per bron dB [dB(A)] 41,8 41,8 38,8 44,8 44,8 46,8 52,8 38,8 36,8 55,4

Bronnummer: Bronnaam:

aantal bronnen: 1

Methode II.7  

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Totaal

Materiaal

glas nr. 29 S1: 2 [m2] 10 16 23 26 30 30 24 35 35

nr. 0 S2: 0 [m2] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. 0 S3: 0 [m2] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. 0 S4: 0 [m2] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. 0 S5: 0 [m2] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RS Stotaal: 2 [dB] 10,0 16,0 23,0 26,0 30,0 30,0 24,0 35,0 35,0

Lp [dB(A)] 50,0 56,0 60,0 69,0 73,0 75,0 75,0 72,0 70,0 80,7

10 log(S) [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Uitstralende gevel, [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LWR totaal [dB(A)] 40,0 40,0 37,0 43,0 43,0 45,0 51,0 37,0 35,0 53,6

LWR per bron dB [dB(A)] 40,0 40,0 37,0 43,0 43,0 45,0 51,0 37,0 35,0 53,60,0

Methode II.7

15-26 ramen achterzijde kerk

06210-52373

Kerk Noordendijk

1-14 ramen voorzijde kerk

0,0

versie 1.4 8-2-2020



Projectnummer:
Bedrijf:

Bronnummer: Bronnaam:

Bronhoogte: hb 0,4 m Meetafstand: r 5 m
Meethoogte: ho 1 m

save: 16
Methode II.2 halve bol datum: 6-feb-20

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Totaal

Lp [dB(A)] 10,5 21,7 45,3 49,9 48,9 61,2 63,5 58,6 53,4 66,7
Correcties voor reflecties [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dgeo [dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
aluR [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dbodem [dB] -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

LWR [dB(A)] 33,5 44,7 68,3 72,8 71,9 84,2 86,4 81,6 76,3 89,7

Methode II.2

06210-52373
Noordendijklocatie Dordrecht

hout schuren met schuurmachine
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Bijlage III Invoergegevens rekenmodellen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 



Bijlage III.1Overzicht rekenpunten
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A

01 10 m van erfgrens     106633,52     425157,32      0,00 Eigen waarde      1,50
02 10 m van erfgrens     106650,89     425139,82      0,00 Eigen waarde      1,50
03 10 m van erfgrens     106668,65     425121,92      0,00 Eigen waarde      1,50
04 10 m van erfgrens     106657,42     425110,56      0,00 Eigen waarde      1,50
05 10 m van erfgrens     106642,66     425095,54      0,00 Eigen waarde      1,50

06 10 m van erfgrens     106626,99     425079,87      0,00 Eigen waarde      1,50
07 10 m van erfgrens     106609,49     425096,98      0,00 Eigen waarde      1,50
08 10 m van erfgrens     106591,34     425114,74      0,00 Eigen waarde      1,50
09 10 m van erfgrens     106607,79     425131,46      0,00 Eigen waarde      1,50
10 10 m van erfgrens     106622,29     425146,35      0,00 Eigen waarde      1,50

8-2-2020 13:36:24Geomilieu V4.50



Bijlage III.1Overzicht rekenpunten
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01      5,00 -- -- -- -- Ja
02      5,00 -- -- -- -- Ja
03      5,00 -- -- -- -- Ja
04      5,00 -- -- -- -- Ja
05      5,00 -- -- -- -- Ja

06      5,00 -- -- -- -- Ja
07      5,00 -- -- -- -- Ja
08      5,00 -- -- -- -- Ja
09      5,00 -- -- -- -- Ja
10      5,00 -- -- -- -- Ja

8-2-2020 13:36:24Geomilieu V4.50



Bijlage III.2Overzicht gebouwen
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Cp

01 Kerkgebouw     106616,88     425109,36      0,00     5,00 Eigen waarde 0 dB
02 Kerkgebouw entree     106618,79     425107,51      0,00     3,00 Eigen waarde 0 dB
03 Kerkgebouw     106618,90     425107,48      0,00     6,50 Eigen waarde 0 dB

8-2-2020 13:37:04Geomilieu V4.50



Bijlage III.2Overzicht gebouwen
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8-2-2020 13:37:04Geomilieu V4.50



Bijlage III.2Overzicht gebouwen
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 8k

01 0,80
02 0,80
03 0,80

8-2-2020 13:37:04Geomilieu V4.50



Bijlage III.3Overzicht schermen
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Cp

01 Nok kerkgebouw      8,00      0,00 Relatief           2            33,67 2 dB
02 Nok kerkgebouw      5,00      0,00 Relatief           2             2,81 2 dB

8-2-2020 13:37:23Geomilieu V4.50



Bijlage III.3Overzicht schermen
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k

01 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
02 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

8-2-2020 13:37:23Geomilieu V4.50



Bijlage III.3Overzicht schermen
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k

01 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
02 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

8-2-2020 13:37:23Geomilieu V4.50



Bijlage III.3Overzicht schermen
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 4k Refl.R 8k

01 0,20 0,20
02 0,20 0,20

8-2-2020 13:37:23Geomilieu V4.50



Bijlage III.4Overzicht bodemgebieden
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

01 Hard bodemgebied 0,00
02 Hard bodemgebied 0,00
03 Hard bodemgebied 0,00

8-2-2020 13:37:45Geomilieu V4.50



Bijlage III.5Overzicht puntbronnen LAr,LT
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld

01 Raam zuidoostgevel voorzijde kerk     106626,93     425103,52     3,50      0,00
02 Raam zuidoostgevel voorzijde kerk     106628,92     425105,53     3,50      0,00
03 Raam zuidoostgevel voorzijde kerk     106631,26     425107,90     3,50      0,00
04 Raam zuidoostgevel voorzijde kerk     106633,72     425110,38     3,50      0,00
05 Raam zuidoostgevel voorzijde kerk     106635,99     425112,67     3,50      0,00

06 Raam zuidoostgevel voorzijde kerk     106638,26     425114,96     3,50      0,00
07 Raam zuidoostgevel voorzijde kerk     106640,01     425116,74     3,50      0,00
08 Raam noordwestgevel voorzijde kerk     106618,83     425111,45     3,50      0,00
09 Raam noordwestgevel voorzijde kerk     106620,86     425113,50     3,50      0,00
10 Raam noordwestgevel voorzijde kerk     106623,23     425115,88     3,50      0,00

11 Raam noordwestgevel voorzijde kerk     106625,68     425118,33     3,50      0,00
12 Raam noordwestgevel voorzijde kerk     106627,90     425120,57     3,50      0,00
13 Raam noordwestgevel voorzijde kerk     106630,18     425122,86     3,50      0,00
14 Raam noordwestgevel voorzijde kerk     106631,96     425124,65     3,50      0,00
15 Raam zuidoostgevel achterzijde kerk     106644,92     425121,70     2,50      0,00

16 Raam zuidoostgevel achterzijde kerk     106646,23     425123,02     2,50      0,00
17 Raam zuidoostgevel achterzijde kerk     106647,19     425123,99     2,50      0,00
18 Raam zuidoostgevel achterzijde kerk     106648,27     425125,08     2,50      0,00
19 Raam noordwestgevel achterzijde kerk     106636,88     425129,60     2,50      0,00
20 Raam noordwestgevel achterzijde kerk     106638,18     425130,90     2,50      0,00

21 Raam noordwestgevel achterzijde kerk     106639,23     425131,99     2,50      0,00
22 Raam noordwestgevel achterzijde kerk     106640,23     425132,96     2,50      0,00
23 Raam noordoostgevel achterzijde kerk     106642,34     425131,78     2,50      0,00
24 Raam noordoostgevel achterzijde kerk     106643,19     425130,94     2,50      0,00
25 Raam noordoostgevel achterzijde kerk     106646,34     425127,85     2,50      0,00

26 Raam noordoostgevel achterzijde kerk     106647,11     425127,06     2,50      0,00

8-2-2020 13:38:06Geomilieu V4.50



Bijlage III.5Overzicht puntbronnen LAr,LT
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hdef. Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 Lwr 63

01 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80
02 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80
03 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80
04 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80
05 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80

06 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80
07 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80
08 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80
09 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80
10 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80

11 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80
12 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80
13 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80
14 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   41,80   41,80
15 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   40,00   40,00

16 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   40,00   40,00
17 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   40,00   40,00
18 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   40,00   40,00
19 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   40,00   40,00
20 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   40,00   40,00

21 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   40,00   40,00
22 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   40,00   40,00
23 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   40,00   40,00
24 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   40,00   40,00
25 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   40,00   40,00

26 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 Ja Nee   40,00   40,00

8-2-2020 13:38:06Geomilieu V4.50



Bijlage III.5Overzicht puntbronnen LAr,LT
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D)

01   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000
02   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000
03   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000
04   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000
05   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000

06   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000
07   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000
08   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000
09   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000
10   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000

11   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000
12   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000
13   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000
14   38,80   44,80   44,80   46,80   52,80   38,80   36,80   55,43 12,000
15   37,00   43,00   43,00   45,00   51,00   37,00   35,00   53,63 12,000

16   37,00   43,00   43,00   45,00   51,00   37,00   35,00   53,63 12,000
17   37,00   43,00   43,00   45,00   51,00   37,00   35,00   53,63 12,000
18   37,00   43,00   43,00   45,00   51,00   37,00   35,00   53,63 12,000
19   37,00   43,00   43,00   45,00   51,00   37,00   35,00   53,63 12,000
20   37,00   43,00   43,00   45,00   51,00   37,00   35,00   53,63 12,000

21   37,00   43,00   43,00   45,00   51,00   37,00   35,00   53,63 12,000
22   37,00   43,00   43,00   45,00   51,00   37,00   35,00   53,63 12,000
23   37,00   43,00   43,00   45,00   51,00   37,00   35,00   53,63 12,000
24   37,00   43,00   43,00   45,00   51,00   37,00   35,00   53,63 12,000
25   37,00   43,00   43,00   45,00   51,00   37,00   35,00   53,63 12,000

26   37,00   43,00   43,00   45,00   51,00   37,00   35,00   53,63 12,000

8-2-2020 13:38:06Geomilieu V4.50



Bijlage III.5Overzicht puntbronnen LAr,LT
1. Kerkgebouw
Model: 1. Kerk
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)

01  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
02  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
03  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
04  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
05  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --

06  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
07  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
08  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
09  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
10  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --

11  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
12  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
13  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
14  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
15  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --

16  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
17  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
18  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
19  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
20  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --

21  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
22  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
23  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
24  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
25  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --

26  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 --
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Bijlage III.6Overzicht rekenmodelparameters
1. Kerkgebouw
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 1. Kerk

Model eigenschap

Omschrijving 1. Kerk
Verantwoordelijke Frank
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door Frank op 8-2-2020
Laatst ingezien door Frank op 8-2-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V4.50
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
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Bijlage III.6Overzicht rekenmodelparameters
1. Kerkgebouw
Commentaar
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Bijlage III.7Overzicht rekenpunten
2. Scouting
Model: 2. Scouting
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A

01 10 m erfgrens     106666,29     425212,79      0,00 Eigen waarde      1,50
02 10 m erfgrens     106679,90     425199,19      0,00 Eigen waarde      1,50
03 10 m erfgrens     106692,03     425186,91      0,00 Eigen waarde      1,50
04 10 m erfgrens     106695,87     425174,78      0,00 Eigen waarde      1,50
05 10 m erfgrens     106685,96     425164,28      0,00 Eigen waarde      1,50

06 10 m erfgrens     106676,05     425154,52      0,00 Eigen waarde      1,50
07 10 m erfgrens     106668,36     425146,54      0,00 Eigen waarde      1,50
08 10 m erfgrens     106654,76     425133,08      0,00 Eigen waarde      1,50
09 10 m erfgrens     106645,00     425139,14      0,00 Eigen waarde      1,50
10 10 m erfgrens     106637,90     425143,58      0,00 Eigen waarde      1,50

11 10 m erfgrens     106627,10     425154,38      0,00 Eigen waarde      1,50
12 10 m erfgrens     106617,64     425163,84      0,00 Eigen waarde      1,50
13 10 m erfgrens     106629,62     425176,41      0,00 Eigen waarde      1,50
14 10 m erfgrens     106641,00     425187,80      0,00 Eigen waarde      1,50
15 10 m erfgrens     106654,17     425200,81      0,00 Eigen waarde      1,50
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Bijlage III.7Overzicht rekenpunten
2. Scouting
Model: 2. Scouting
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01      5,00 -- -- -- -- Ja
02      5,00 -- -- -- -- Ja
03      5,00 -- -- -- -- Ja
04      5,00 -- -- -- -- Ja
05      5,00 -- -- -- -- Ja

06      5,00 -- -- -- -- Ja
07      5,00 -- -- -- -- Ja
08      5,00 -- -- -- -- Ja
09      5,00 -- -- -- -- Ja
10      5,00 -- -- -- -- Ja

11      5,00 -- -- -- -- Ja
12      5,00 -- -- -- -- Ja
13      5,00 -- -- -- -- Ja
14      5,00 -- -- -- -- Ja
15      5,00 -- -- -- -- Ja
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Bijlage III.8Overzicht gebouwen
2. Scouting
Model: 2. Scouting
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Cp Refl. 31

01 Gebouw     106634,73     425163,13      0,00     3,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
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Bijlage III.8Overzicht gebouwen
2. Scouting
Model: 2. Scouting
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage III.9Overzicht bodemgebieden
2. Scouting
Model: 2. Scouting
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

01 Hard bodemgebied 0,00
02 Hard bodemgebied 0,00
03 Hard bodemgebied 0,00
04 Hard bodemgebied 0,00
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Bijlage III.10Overzicht oppervlaktebronnen LAr,LT
2. Scouting
Model: 2. Scouting
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Negeer obj.

Opp01 Spelende en pratende kinderen voormiddag     1,00      0,00 Eigen waarde Nee
Opp02 Spelende en pratende kinderen namiddag     1,40      0,00 Eigen waarde Nee
Opp03 Pratende mensen avond     1,50      0,00 Eigen waarde Ja
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Bijlage III.10Overzicht oppervlaktebronnen LAr,LT
2. Scouting
Model: 2. Scouting
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omtrek Oppervlak TypeLw LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250

Opp01           138,43           741,28 True   19,30   24,30   30,30   42,30
Opp02           138,43           741,28 True   18,90   23,90   29,90   41,90
Opp03            37,84            84,77 True   24,72   29,72   35,72   47,72
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Bijlage III.10Overzicht oppervlaktebronnen LAr,LT
2. Scouting
Model: 2. Scouting
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwrM2 500 LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k LwrM2 Totaal Lwr 31 Lwr 63

Opp01   51,30   50,30   43,30   39,30   34,30   54,67   48,00   53,00
Opp02   50,90   49,90   42,90   38,90   33,90   54,27   47,60   52,60
Opp03   56,72   55,72   48,72   44,72   39,72   60,09   44,00   49,00
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Bijlage III.10Overzicht oppervlaktebronnen LAr,LT
2. Scouting
Model: 2. Scouting
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D)

Opp01   59,00   71,00   80,00   79,00   72,00   68,00   63,00   83,37  2,001
Opp02   58,60   70,60   79,60   78,60   71,60   67,60   62,60   82,97  4,001
Opp03   55,00   67,00   76,00   75,00   68,00   64,00   59,00   79,37 --
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Bijlage III.10Overzicht oppervlaktebronnen LAr,LT
2. Scouting
Model: 2. Scouting
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)

Opp01 -- --  16,672 -- --   7,78 -- --
Opp02 -- --  33,343 -- --   4,77 -- --
Opp03  1,000 -- --  25,003 -- --   6,02 --
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Bijlage III.11Overzicht rekenmodelparameters
2. Scouting
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2. Scouting

Model eigenschap

Omschrijving 2. Scouting
Verantwoordelijke Frank
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door Frank op 8-2-2020
Laatst ingezien door Frank op 8-2-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V4.50
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
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Bijlage III.11Overzicht rekenmodelparameters
2. Scouting
Commentaar
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Bijlage III.12Overzicht rekenpunten
3. WSV Drechtstad
Model: 3. WSV Drechtstad
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A

01 30 m van erfgrens zuid     106958,10     424972,36      1,00 Eigen waarde      1,50
02 30 m van erfgrens zuid     106978,95     424956,50      1,00 Eigen waarde      1,50
03 30 m van erfgrens zuid     106962,21     424937,71      1,00 Eigen waarde      1,50
04 30 m van erfgrens zuid     106941,06     424915,39      1,00 Eigen waarde      1,50
05 30 m van erfgrens zuid     106920,80     424894,24      1,00 Eigen waarde      1,50

06 30 m van erfgrens zuid     106905,52     424878,08      1,00 Eigen waarde      1,50
07 30 m van erfgrens zuid     106896,13     424887,19      1,00 Eigen waarde      1,50
08 30 m van erfgrens zuid     106874,10     424863,99      1,00 Eigen waarde      1,50
09 30 m van erfgrens zuid     106854,71     424881,90      1,00 Eigen waarde      1,50
10 30 m van erfgrens zuid     106831,51     424903,93      1,00 Eigen waarde      1,50

11 30 m van erfgrens zuid     106813,01     424920,97      1,00 Eigen waarde      1,50
12 30 m van erfgrens zuid     106830,63     424945,05      1,00 Eigen waarde      1,50
13 30 m van erfgrens zuid     106848,25     424967,67      1,00 Eigen waarde      1,50
14 30 m van erfgrens zuid     106868,22     424994,69      1,00 Eigen waarde      1,50
15 30 m van erfgrens zuid     106888,49     425022,00      1,00 Eigen waarde      1,50

21 30 m van erfgrens noord     107057,67     425056,66      1,00 Eigen waarde      1,50
22 30 m van erfgrens noord     107033,29     425027,00      1,00 Eigen waarde      1,50
23 30 m van erfgrens noord     107015,67     425005,26      1,00 Eigen waarde      1,50
24 30 m van erfgrens noord     106997,75     424982,94      1,00 Eigen waarde      1,50
25 30 m van erfgrens noord     106982,18     424963,26      1,00 Eigen waarde      1,50

26 30 m van erfgrens noord     106962,21     424980,30      1,00 Eigen waarde      1,50
27 30 m van erfgrens noord     106907,29     425039,33      1,00 Eigen waarde      1,50
28 30 m van erfgrens noord     106905,23     425050,79      1,00 Eigen waarde      1,50
29 30 m van erfgrens noord     106884,08     425063,42      1,00 Eigen waarde      1,50
30 30 m van erfgrens noord     106867,64     425073,11      1,00 Eigen waarde      1,50

31 30 m van erfgrens noord     106876,74     425086,32      1,00 Eigen waarde      1,50
32 30 m van erfgrens noord     106904,64     425127,74      1,00 Eigen waarde      1,50
33 30 m van erfgrens noord     106928,43     425132,44      1,00 Eigen waarde      1,50
34 30 m van erfgrens noord     106951,34     425117,16      1,00 Eigen waarde      1,50
35 30 m van erfgrens noord     106966,32     425113,35      1,00 Eigen waarde      1,50

36 30 m van erfgrens noord     106991,58     425133,61      1,00 Eigen waarde      1,50
37 30 m van erfgrens noord     107015,67     425139,19      1,00 Eigen waarde      1,50
38 30 m van erfgrens noord     107037,69     425123,63      1,00 Eigen waarde      1,50
39 30 m van erfgrens noord     107060,31     425107,47      1,00 Eigen waarde      1,50
40 30 m van erfgrens noord     107079,99     425093,96      1,00 Eigen waarde      1,50

41 30 m van erfgrens noord     107079,11     425083,68      1,00 Eigen waarde      1,50
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Bijlage III.12Overzicht rekenpunten
3. WSV Drechtstad
Model: 3. WSV Drechtstad
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01      5,00 -- -- -- -- Ja
02      5,00 -- -- -- -- Ja
03      5,00 -- -- -- -- Ja
04      5,00 -- -- -- -- Ja
05      5,00 -- -- -- -- Ja

06      5,00 -- -- -- -- Ja
07      5,00 -- -- -- -- Ja
08      5,00 -- -- -- -- Ja
09      5,00 -- -- -- -- Ja
10      5,00 -- -- -- -- Ja

11      5,00 -- -- -- -- Ja
12      5,00 -- -- -- -- Ja
13      5,00 -- -- -- -- Ja
14      5,00 -- -- -- -- Ja
15      5,00 -- -- -- -- Ja

21      5,00 -- -- -- -- Ja
22      5,00 -- -- -- -- Ja
23      5,00 -- -- -- -- Ja
24      5,00 -- -- -- -- Ja
25      5,00 -- -- -- -- Ja

26      5,00 -- -- -- -- Ja
27      5,00 -- -- -- -- Ja
28      5,00 -- -- -- -- Ja
29      5,00 -- -- -- -- Ja
30      5,00 -- -- -- -- Ja

31      5,00 -- -- -- -- Ja
32      5,00 -- -- -- -- Ja
33      5,00 -- -- -- -- Ja
34      5,00 -- -- -- -- Ja
35      5,00 -- -- -- -- Ja

36      5,00 -- -- -- -- Ja
37      5,00 -- -- -- -- Ja
38      5,00 -- -- -- -- Ja
39      5,00 -- -- -- -- Ja
40      5,00 -- -- -- -- Ja

41      5,00 -- -- -- -- Ja
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Bijlage III.13Overzicht gebouwen
3. WSV Drechtstad
Model: 3. WSV Drechtstad
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Cp

01 Clubgebouw     106972,80     425012,94      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB
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Bijlage III.13Overzicht gebouwen
3. WSV Drechtstad
Model: 3. WSV Drechtstad
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage III.13Overzicht gebouwen
3. WSV Drechtstad
Model: 3. WSV Drechtstad
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 8k

01 0,80
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Bijlage III.14Overzicht bodemgebieden
3. WSV Drechtstad
Model: 3. WSV Drechtstad
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

01 Zacht bodemgebied 1,00
02 Zacht bodemgebied 1,00
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Bijlage III.15Overzicht puntbronnen LAr,LT
3. WSV Drechtstad
Model: 3. WSV Drechtstad
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef.

01 Schuren     106898,72     424968,19     1,00      0,00 Eigen waarde
02 Schuren     106919,47     424953,38     1,00      0,00 Eigen waarde
03 Schuren     106903,72     424930,13     1,00      0,00 Eigen waarde
04 Schuren     106878,29     424931,69     1,00      0,00 Eigen waarde
05 Draaiende scheepsmotor     106909,59     424958,63     1,00      0,00 Eigen waarde

06 Draaiende scheepsmotor     106909,36     424942,65     1,00      0,00 Eigen waarde
07 Draaiende scheepsmotor     106894,98     424935,34     1,00      0,00 Eigen waarde
08 Draaiende scheepsmotor     106871,00     424915,70     1,00      0,00 Eigen waarde
11 Schuren     106923,05     425085,95     1,00      0,00 Eigen waarde
12 Schuren     107018,42     425087,99     1,00      0,00 Eigen waarde

13 Schuren     107006,94     425060,45     1,00      0,00 Eigen waarde
14 Schuren     106991,13     425032,41     1,00      0,00 Eigen waarde
15 Schuren     106973,51     425036,34     1,00      0,00 Eigen waarde
16 Schuren     106963,31     425058,74     1,00      0,00 Eigen waarde
17 Draaiende scheepsmotor     106939,10     425083,05     1,00      0,00 Eigen waarde

18 Draaiende scheepsmotor     106990,82     425075,11     1,00      0,00 Eigen waarde
19 Draaiende scheepsmotor     106991,91     425057,87     1,00      0,00 Eigen waarde
20 Draaiende scheepsmotor     106976,86     425048,02     1,00      0,00 Eigen waarde
21 Draaiende scheepsmotor     106948,95     425057,05     1,00      0,00 Eigen waarde
22 Draaiende scheepsmotor     107023,66     425080,86     1,00      0,00 Eigen waarde
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Bijlage III.15Overzicht puntbronnen LAr,LT
3. WSV Drechtstad
Model: 3. WSV Drechtstad
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

01 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
02 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
03 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
04 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
05 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00

06 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
07 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
08 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
11 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
12 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30

13 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
14 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
15 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
16 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
17 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00

18 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
19 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
20 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
21 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
22 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
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Bijlage III.15Overzicht puntbronnen LAr,LT
3. WSV Drechtstad
Model: 3. WSV Drechtstad
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A)

01   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
02   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
03   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
04   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
05   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --

06   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
07   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
08   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
11   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
12   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --

13   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
14   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
15   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
16   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
17   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --

18   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
19   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
20   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
21   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
22   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
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Bijlage III.15Overzicht puntbronnen LAr,LT
3. WSV Drechtstad
Model: 3. WSV Drechtstad
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)

01 --   4,169 -- --  13,80 -- --
02 --   4,169 -- --  13,80 -- --
03 --   4,169 -- --  13,80 -- --
04 --   4,169 -- --  13,80 -- --
05 --   4,169 -- --  13,80 -- --

06 --   4,169 -- --  13,80 -- --
07 --   4,169 -- --  13,80 -- --
08 --   4,169 -- --  13,80 -- --
11 --   4,169 -- --  13,80 -- --
12 --   4,169 -- --  13,80 -- --

13 --   4,169 -- --  13,80 -- --
14 --   4,169 -- --  13,80 -- --
15 --   4,169 -- --  13,80 -- --
16 --   4,169 -- --  13,80 -- --
17 --   4,169 -- --  13,80 -- --

18 --   4,169 -- --  13,80 -- --
19 --   4,169 -- --  13,80 -- --
20 --   4,169 -- --  13,80 -- --
21 --   4,169 -- --  13,80 -- --
22 --   4,169 -- --  13,80 -- --
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Bijlage III.16Overzicht rekenmodelparameters
3. WSV Drechtstad
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 3. WSV Drechtstad

Model eigenschap

Omschrijving 3. WSV Drechtstad
Verantwoordelijke Frank
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door Frank op 8-2-2020
Laatst ingezien door Frank op 8-2-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V4.50
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

8-2-2020 13:43:30Geomilieu V4.50



Bijlage III.16Overzicht rekenmodelparameters
3. WSV Drechtstad
Commentaar
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Bijlage III.17Overzicht rekenpunten
4. WSV EMF
Model: 4. WSV EMF
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A

01 30 m van erfgrens     107024,78     425112,61      1,00 Eigen waarde      1,50
02 30 m van erfgrens     107048,08     425116,29      1,00 Eigen waarde      1,50
03 30 m van erfgrens     107068,52     425101,57      1,00 Eigen waarde      1,50
04 30 m van erfgrens     107090,59     425086,45      1,00 Eigen waarde      1,50
05 30 m van erfgrens     107097,54     425072,96      1,00 Eigen waarde      1,50

06 30 m van erfgrens     107080,37     425051,29      1,00 Eigen waarde      1,50
07 30 m van erfgrens     107061,16     425026,36      1,00 Eigen waarde      1,50
08 30 m van erfgrens     107038,70     424998,51      1,00 Eigen waarde      1,50
09 30 m van erfgrens     107020,73     424975,98      1,00 Eigen waarde      1,50
10 30 m van erfgrens     107006,25     424958,28      1,00 Eigen waarde      1,50

11 30 m van erfgrens     106994,98     424942,99      1,00 Eigen waarde      1,50
12 30 m van erfgrens     106979,43     424947,55      1,00 Eigen waarde      1,50
13 30 m van erfgrens     106952,88     424966,06      1,00 Eigen waarde      1,50

8-2-2020 13:44:09Geomilieu V4.50



Bijlage III.17Overzicht rekenpunten
4. WSV EMF
Model: 4. WSV EMF
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01      5,00 -- -- -- -- Ja
02      5,00 -- -- -- -- Ja
03      5,00 -- -- -- -- Ja
04      5,00 -- -- -- -- Ja
05      5,00 -- -- -- -- Ja

06      5,00 -- -- -- -- Ja
07      5,00 -- -- -- -- Ja
08      5,00 -- -- -- -- Ja
09      5,00 -- -- -- -- Ja
10      5,00 -- -- -- -- Ja

11      5,00 -- -- -- -- Ja
12      5,00 -- -- -- -- Ja
13      5,00 -- -- -- -- Ja

8-2-2020 13:44:09Geomilieu V4.50



Bijlage III.18Overzicht bodemgebieden
4. WSV EMF
Model: 4. WSV EMF
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

01 Zacht bodemgebied 1,00
02 Zacht bodemgebied 1,00
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Bijlage III.19Overzicht puntbronnen LAr,LT
4. WSV EMF
Model: 4. WSV EMF
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef.

01 Schuren     107039,40     425069,13     1,00      0,00 Eigen waarde
02 Schuren     107030,76     425056,96     1,00      0,00 Eigen waarde
03 Schuren     107004,06     425024,76     1,00      0,00 Eigen waarde
04 Schuren     106985,60     424996,49     1,00      0,00 Eigen waarde
05 Draaiende scheepsmotor     107041,75     425064,42     1,00      0,00 Eigen waarde

06 Draaiende scheepsmotor     107010,34     425033,79     1,00      0,00 Eigen waarde
07 Draaiende scheepsmotor     106989,92     425003,95     1,00      0,00 Eigen waarde
08 Draaiende scheepsmotor     106987,56     424992,56     1,00      0,00 Eigen waarde
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Bijlage III.19Overzicht puntbronnen LAr,LT
4. WSV EMF
Model: 4. WSV EMF
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

01 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
02 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
03 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
04 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
05 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00

06 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
07 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
08 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00

8-2-2020 13:45:01Geomilieu V4.50



Bijlage III.19Overzicht puntbronnen LAr,LT
4. WSV EMF
Model: 4. WSV EMF
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A)

01   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
02   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
03   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
04   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
05   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --

06   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
07   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
08   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --

8-2-2020 13:45:01Geomilieu V4.50



Bijlage III.19Overzicht puntbronnen LAr,LT
4. WSV EMF
Model: 4. WSV EMF
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)

01 --   4,169 -- --  13,80 -- --
02 --   4,169 -- --  13,80 -- --
03 --   4,169 -- --  13,80 -- --
04 --   4,169 -- --  13,80 -- --
05 --   4,169 -- --  13,80 -- --

06 --   4,169 -- --  13,80 -- --
07 --   4,169 -- --  13,80 -- --
08 --   4,169 -- --  13,80 -- --

8-2-2020 13:45:01Geomilieu V4.50



Bijlage III.20Overzicht rekenmodelparameters
4. WSV EMF
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 4. WSV EMF

Model eigenschap

Omschrijving 4. WSV EMF
Verantwoordelijke Frank
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door Frank op 8-2-2020
Laatst ingezien door Frank op 8-2-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V4.50
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
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Bijlage III.20Overzicht rekenmodelparameters
4. WSV EMF
Commentaar
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Bijlage III.21Overzicht rekenpunten
5. WSV De Kievit
Model: 5. WSV De Kievit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A

01 30 m van erfgrens     107014,56     425008,21      1,00 Eigen waarde      1,50
02 30 m van erfgrens     106998,41     424988,12      1,00 Eigen waarde      1,50
03 30 m van erfgrens     106986,93     424973,40      1,00 Eigen waarde      1,50
04 30 m van erfgrens     106970,06     424954,03      1,00 Eigen waarde      1,50
05 30 m van erfgrens     106954,99     424935,36      1,00 Eigen waarde      1,50

06 30 m van erfgrens     106938,12     424913,12      1,00 Eigen waarde      1,50
07 30 m van erfgrens     106919,11     424925,32      1,00 Eigen waarde      1,50
08 30 m van erfgrens     106853,44     424973,04      1,00 Eigen waarde      1,50
09 30 m van erfgrens     106854,87     424990,27      1,00 Eigen waarde      1,50
10 30 m van erfgrens     106867,43     425009,65      1,00 Eigen waarde      1,50

11 30 m van erfgrens     106885,37     425034,41      1,00 Eigen waarde      1,50
12 30 m van erfgrens     106901,16     425057,02      1,00 Eigen waarde      1,50
13 30 m van erfgrens     106912,29     425073,16      1,00 Eigen waarde      1,50
14 30 m van erfgrens     106939,92     425090,03      1,00 Eigen waarde      1,50

8-2-2020 13:46:06Geomilieu V4.50



Bijlage III.21Overzicht rekenpunten
5. WSV De Kievit
Model: 5. WSV De Kievit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01      5,00 -- -- -- -- Ja
02      5,00 -- -- -- -- Ja
03      5,00 -- -- -- -- Ja
04      5,00 -- -- -- -- Ja
05      5,00 -- -- -- -- Ja

06      5,00 -- -- -- -- Ja
07      5,00 -- -- -- -- Ja
08      5,00 -- -- -- -- Ja
09      5,00 -- -- -- -- Ja
10      5,00 -- -- -- -- Ja

11      5,00 -- -- -- -- Ja
12      5,00 -- -- -- -- Ja
13      5,00 -- -- -- -- Ja
14      5,00 -- -- -- -- Ja

8-2-2020 13:46:06Geomilieu V4.50



Bijlage III.22Overzicht gebouwen
5. WSV De Kievit
Model: 5. WSV De Kievit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Cp

01 Clubgebouw     106972,80     425012,94      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB
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Bijlage III.22Overzicht gebouwen
5. WSV De Kievit
Model: 5. WSV De Kievit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8-2-2020 13:46:33Geomilieu V4.50



Bijlage III.22Overzicht gebouwen
5. WSV De Kievit
Model: 5. WSV De Kievit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 8k

01 0,80

8-2-2020 13:46:33Geomilieu V4.50



Bijlage III.23Overzicht bodemgebieden
5. WSV De Kievit
Model: 5. WSV De Kievit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

01 Zacht bodemgebied 1,00

8-2-2020 13:46:54Geomilieu V4.50



Bijlage III.24Overzicht puntbronnen LAr,LT
5. WSV De Kievit
Model: 5. WSV De Kievit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef.

01 Schuren     106943,70     425038,59     1,00      0,00 Eigen waarde
02 Schuren     106965,21     425019,40     1,00      0,00 Eigen waarde
03 Schuren     106961,14     424996,73     1,00      0,00 Eigen waarde
04 Schuren     106948,65     424980,45     1,00      0,00 Eigen waarde
05 Schuren     106919,58     424975,51     1,00      0,00 Eigen waarde

06 Schuren     106920,16     425018,24     1,00      0,00 Eigen waarde
07 Draaiende scheepsmotor     106939,64     425025,51     1,00      0,00 Eigen waarde
08 Draaiende scheepsmotor     106960,85     425006,61     1,00      0,00 Eigen waarde
09 Draaiende scheepsmotor     106940,80     425003,13     1,00      0,00 Eigen waarde
10 Draaiende scheepsmotor     106944,00     424988,30     1,00      0,00 Eigen waarde

11 Draaiende scheepsmotor     106930,92     424964,18     1,00      0,00 Eigen waarde
12 Draaiende scheepsmotor     106905,34     424996,44     1,00      0,00 Eigen waarde

8-2-2020 13:47:18Geomilieu V4.50



Bijlage III.24Overzicht puntbronnen LAr,LT
5. WSV De Kievit
Model: 5. WSV De Kievit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

01 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
02 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
03 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
04 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
05 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30

06 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   33,50   44,70   68,30
07 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
08 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
09 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
10 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00

11 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00
12 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,00   70,00   77,00

8-2-2020 13:47:18Geomilieu V4.50



Bijlage III.24Overzicht puntbronnen LAr,LT
5. WSV De Kievit
Model: 5. WSV De Kievit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A)

01   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
02   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
03   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
04   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
05   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --

06   72,80   71,90   84,20   86,40   81,60   76,30   89,68  0,500 --
07   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
08   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
09   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
10   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --

11   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --
12   83,00   87,00   91,00   90,00   83,00   70,00   95,09  0,500 --

8-2-2020 13:47:18Geomilieu V4.50



Bijlage III.24Overzicht puntbronnen LAr,LT
5. WSV De Kievit
Model: 5. WSV De Kievit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)

01 --   4,169 -- --  13,80 -- --
02 --   4,169 -- --  13,80 -- --
03 --   4,169 -- --  13,80 -- --
04 --   4,169 -- --  13,80 -- --
05 --   4,169 -- --  13,80 -- --

06 --   4,169 -- --  13,80 -- --
07 --   4,169 -- --  13,80 -- --
08 --   4,169 -- --  13,80 -- --
09 --   4,169 -- --  13,80 -- --
10 --   4,169 -- --  13,80 -- --

11 --   4,169 -- --  13,80 -- --
12 --   4,169 -- --  13,80 -- --

8-2-2020 13:47:18Geomilieu V4.50



Bijlage III.25Overzicht rekenmodelparameters
5. WSV De Kievit
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 5. WSV De Kievit

Model eigenschap

Omschrijving 5. WSV De Kievit
Verantwoordelijke Frank
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door Frank op 8-2-2020
Laatst ingezien door Frank op 8-2-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V4.50
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

8-2-2020 13:47:50Geomilieu V4.50



Bijlage III.25Overzicht rekenmodelparameters
5. WSV De Kievit
Commentaar
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Bijlage III.26Overzicht rekenpunten
6. Parkeerterrein
Model: 6. Parkeerterrein
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A

01 30 m van erfgrens     107006,27     424992,89      1,00 Eigen waarde      1,50
02 30 m van erfgrens     107025,70     424980,03      1,00 Eigen waarde      1,50
03 30 m van erfgrens     107024,51     424968,37      1,00 Eigen waarde      1,50
04 30 m van erfgrens     107011,35     424950,72      1,00 Eigen waarde      1,50
05 30 m van erfgrens     106999,69     424933,97      1,00 Eigen waarde      1,50

06 30 m van erfgrens     106987,72     424918,12      1,00 Eigen waarde      1,50
07 30 m van erfgrens     106977,56     424904,37      1,00 Eigen waarde      1,50
08 30 m van erfgrens     106962,30     424884,33      1,00 Eigen waarde      1,50
09 30 m van erfgrens     106951,24     424869,68      1,00 Eigen waarde      1,50
10 30 m van erfgrens     106938,38     424852,03      1,00 Eigen waarde      1,50

11 30 m van erfgrens     106910,87     424835,88      1,00 Eigen waarde      1,50
12 30 m van erfgrens     106886,05     424856,52      1,00 Eigen waarde      1,50
13 30 m van erfgrens     106861,52     424875,96      1,00 Eigen waarde      1,50
14 30 m van erfgrens     106859,13     424892,71      1,00 Eigen waarde      1,50

8-2-2020 13:48:28Geomilieu V4.50



Bijlage III.26Overzicht rekenpunten
6. Parkeerterrein
Model: 6. Parkeerterrein
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01      5,00 -- -- -- -- Ja
02      5,00 -- -- -- -- Ja
03      5,00 -- -- -- -- Ja
04      5,00 -- -- -- -- Ja
05      5,00 -- -- -- -- Ja

06      5,00 -- -- -- -- Ja
07      5,00 -- -- -- -- Ja
08      5,00 -- -- -- -- Ja
09      5,00 -- -- -- -- Ja
10      5,00 -- -- -- -- Ja

11      5,00 -- -- -- -- Ja
12      5,00 -- -- -- -- Ja
13      5,00 -- -- -- -- Ja
14      5,00 -- -- -- -- Ja

8-2-2020 13:48:28Geomilieu V4.50



Bijlage III.27Overzicht mobiele bronnen LAr,LT
6. Parkeerterrein
Model: 6. Parkeerterrein
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO M. ISO_H Hdef. Vormpunten Lengte

m01 Personenwagens route 1      1,00      0,50 Eigen waarde          11           125,76
m02 Personenwagens route 2      1,00      0,50 Eigen waarde          17           202,15
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Bijlage III.27Overzicht mobiele bronnen LAr,LT
6. Parkeerterrein
Model: 6. Parkeerterrein
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gem.snelheid Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500

m01   5    60    15     5   59,00   66,00   72,00   73,00   78,00
m02   5    45    10     5   59,00   66,00   72,00   73,00   78,00
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Bijlage III.27Overzicht mobiele bronnen LAr,LT
6. Parkeerterrein
Model: 6. Parkeerterrein
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

m01   82,00   88,00   80,00   70,00   90,01   23,15   24,40   32,19
m02   82,00   88,00   80,00   70,00   90,01   24,32   26,08   32,10
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Bijlage III.28Overzicht rekenmodelparameters
6. Parkeerterrein
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 6. Parkeerterrein

Model eigenschap

Omschrijving 6. Parkeerterrein
Verantwoordelijke Frank
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door Frank op 8-2-2020
Laatst ingezien door Frank op 8-2-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V4.50
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
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Bijlage III.28Overzicht rekenmodelparameters
6. Parkeerterrein
Commentaar
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Bijlage IV Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

 



Bijlage IV.1Rekenresultaten LAr,LT
1. Kerkgebouw
Rapport: Resultatentabel
Model: 1. Kerk

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A 10 m van erfgrens 1,50 26,3 26,3 -- 31,3
01_B 10 m van erfgrens 5,00 26,6 26,6 -- 31,6
02_A 10 m van erfgrens 1,50 28,8 28,8 -- 33,8
02_B 10 m van erfgrens 5,00 28,9 28,9 -- 33,9
03_A 10 m van erfgrens 1,50 27,5 27,5 -- 32,5

03_B 10 m van erfgrens 5,00 27,7 27,7 -- 32,7
04_A 10 m van erfgrens 1,50 29,5 29,5 -- 34,5
04_B 10 m van erfgrens 5,00 29,7 29,7 -- 34,7
05_A 10 m van erfgrens 1,50 29,7 29,7 -- 34,7
05_B 10 m van erfgrens 5,00 30,0 30,0 -- 35,0

06_A 10 m van erfgrens 1,50 25,4 25,4 -- 30,4
06_B 10 m van erfgrens 5,00 25,7 25,7 -- 30,7
07_A 10 m van erfgrens 1,50 19,6 19,6 -- 24,6
07_B 10 m van erfgrens 5,00 20,2 20,2 -- 25,2
08_A 10 m van erfgrens 1,50 24,4 24,4 -- 29,4

08_B 10 m van erfgrens 5,00 24,9 24,9 -- 29,9
09_A 10 m van erfgrens 1,50 27,8 27,8 -- 32,8
09_B 10 m van erfgrens 5,00 28,1 28,1 -- 33,1
10_A 10 m van erfgrens 1,50 27,4 27,4 -- 32,4
10_B 10 m van erfgrens 5,00 27,6 27,6 -- 32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IV.2Rekenresultaten LAr,LT
2. Scouting
Rapport: Resultatentabel
Model: 2. Scouting

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A 10 m erfgrens 1,50 34,3 14,0 -- 34,3
01_B 10 m erfgrens 5,00 36,1 21,6 -- 36,1
02_A 10 m erfgrens 1,50 39,2 27,5 -- 39,2
02_B 10 m erfgrens 5,00 40,1 29,9 -- 40,1
03_A 10 m erfgrens 1,50 40,3 30,6 -- 40,3

03_B 10 m erfgrens 5,00 41,0 32,5 -- 41,0
04_A 10 m erfgrens 1,50 40,0 30,9 -- 40,0
04_B 10 m erfgrens 5,00 40,8 32,7 -- 40,8
05_A 10 m erfgrens 1,50 43,1 34,7 -- 43,1
05_B 10 m erfgrens 5,00 43,4 35,3 -- 43,4

06_A 10 m erfgrens 1,50 44,1 37,2 -- 44,1
06_B 10 m erfgrens 5,00 44,3 37,4 -- 44,3
07_A 10 m erfgrens 1,50 43,5 38,1 -- 43,5
07_B 10 m erfgrens 5,00 43,7 38,2 -- 43,7
08_A 10 m erfgrens 1,50 39,9 34,7 -- 39,9

08_B 10 m erfgrens 5,00 40,7 35,3 -- 40,7
09_A 10 m erfgrens 1,50 41,9 36,8 -- 41,9
09_B 10 m erfgrens 5,00 42,3 37,1 -- 42,3
10_A 10 m erfgrens 1,50 41,4 36,8 -- 41,8
10_B 10 m erfgrens 5,00 41,6 36,8 -- 41,8

11_A 10 m erfgrens 1,50 36,3 26,8 -- 36,3
11_B 10 m erfgrens 5,00 38,2 31,4 -- 38,2
12_A 10 m erfgrens 1,50 29,3 18,0 -- 29,3
12_B 10 m erfgrens 5,00 33,1 23,7 -- 33,1
13_A 10 m erfgrens 1,50 24,6 19,0 -- 24,6

13_B 10 m erfgrens 5,00 32,0 24,4 -- 32,0
14_A 10 m erfgrens 1,50 30,0 19,3 -- 30,0
14_B 10 m erfgrens 5,00 34,1 24,7 -- 34,1
15_A 10 m erfgrens 1,50 35,9 16,4 -- 35,9
15_B 10 m erfgrens 5,00 37,2 22,8 -- 37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-2-2020 13:57:08Geomilieu V4.50



Bijlage IV.3Rekenresultaten LAr,LT
bijdrage noordelijk deel3. WSV Drechtstad

Rapport: Resultatentabel
Model: 3. WSV Drechtstad

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noordelijk deel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 35,3 -- -- 35,3
01_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 36,9 -- -- 36,9
02_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 32,0 -- -- 32,0
02_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 33,0 -- -- 33,0
03_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 32,5 -- -- 32,5

03_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 32,9 -- -- 32,9
04_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 31,4 -- -- 31,4
04_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 31,1 -- -- 31,1
05_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 30,6 -- -- 30,6
05_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 30,0 -- -- 30,0

06_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 29,6 -- -- 29,6
06_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 28,9 -- -- 28,9
07_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 29,9 -- -- 29,9
07_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 29,2 -- -- 29,2
08_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 28,7 -- -- 28,7

08_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 28,0 -- -- 28,0
09_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 29,1 -- -- 29,1
09_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 28,4 -- -- 28,4
10_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 29,3 -- -- 29,3
10_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 28,6 -- -- 28,6

11_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 29,9 -- -- 29,9
11_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 29,3 -- -- 29,3
12_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 31,6 -- -- 31,6
12_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 30,9 -- -- 30,9
13_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 32,5 -- -- 32,5

13_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 32,1 -- -- 32,1
14_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 34,7 -- -- 34,7
14_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 34,9 -- -- 34,9
15_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 37,0 -- -- 37,0
15_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 38,3 -- -- 38,3

21_A 30 m van erfgrens noord 1,50 39,2 -- -- 39,2
21_B 30 m van erfgrens noord 5,00 41,4 -- -- 41,4
22_A 30 m van erfgrens noord 1,50 41,0 -- -- 41,0
22_B 30 m van erfgrens noord 5,00 43,4 -- -- 43,4
23_A 30 m van erfgrens noord 1,50 40,6 -- -- 40,6

23_B 30 m van erfgrens noord 5,00 42,9 -- -- 42,9
24_A 30 m van erfgrens noord 1,50 35,9 -- -- 35,9
24_B 30 m van erfgrens noord 5,00 38,1 -- -- 38,1
25_A 30 m van erfgrens noord 1,50 33,8 -- -- 33,8
25_B 30 m van erfgrens noord 5,00 35,0 -- -- 35,0

26_A 30 m van erfgrens noord 1,50 36,2 -- -- 36,2
26_B 30 m van erfgrens noord 5,00 38,2 -- -- 38,2
27_A 30 m van erfgrens noord 1,50 39,6 -- -- 39,6
27_B 30 m van erfgrens noord 5,00 41,8 -- -- 41,8
28_A 30 m van erfgrens noord 1,50 40,5 -- -- 40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IV.3Rekenresultaten LAr,LT
bijdrage noordelijk deel3. WSV Drechtstad

Rapport: Resultatentabel
Model: 3. WSV Drechtstad

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noordelijk deel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

28_B 30 m van erfgrens noord 5,00 42,5 -- -- 42,5
29_A 30 m van erfgrens noord 1,50 38,5 -- -- 38,5
29_B 30 m van erfgrens noord 5,00 40,3 -- -- 40,3
30_A 30 m van erfgrens noord 1,50 36,6 -- -- 36,6
30_B 30 m van erfgrens noord 5,00 38,1 -- -- 38,1

31_A 30 m van erfgrens noord 1,50 37,6 -- -- 37,6
31_B 30 m van erfgrens noord 5,00 39,4 -- -- 39,4
32_A 30 m van erfgrens noord 1,50 37,0 -- -- 37,0
32_B 30 m van erfgrens noord 5,00 39,3 -- -- 39,3
33_A 30 m van erfgrens noord 1,50 36,8 -- -- 36,8

33_B 30 m van erfgrens noord 5,00 39,4 -- -- 39,4
34_A 30 m van erfgrens noord 1,50 39,9 -- -- 39,9
34_B 30 m van erfgrens noord 5,00 42,4 -- -- 42,4
35_A 30 m van erfgrens noord 1,50 40,4 -- -- 40,4
35_B 30 m van erfgrens noord 5,00 43,2 -- -- 43,2

36_A 30 m van erfgrens noord 1,50 37,5 -- -- 37,5
36_B 30 m van erfgrens noord 5,00 40,3 -- -- 40,3
37_A 30 m van erfgrens noord 1,50 36,4 -- -- 36,4
37_B 30 m van erfgrens noord 5,00 39,0 -- -- 39,0
38_A 30 m van erfgrens noord 1,50 37,3 -- -- 37,3

38_B 30 m van erfgrens noord 5,00 39,7 -- -- 39,7
39_A 30 m van erfgrens noord 1,50 36,6 -- -- 36,6
39_B 30 m van erfgrens noord 5,00 38,8 -- -- 38,8
40_A 30 m van erfgrens noord 1,50 35,3 -- -- 35,3
40_B 30 m van erfgrens noord 5,00 37,1 -- -- 37,1

41_A 30 m van erfgrens noord 1,50 36,3 -- -- 36,3
41_B 30 m van erfgrens noord 5,00 37,8 -- -- 37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IV.4Rekenresultaten LAr,LT
bijdrage zuidelijk deel3. WSV Drechtstad

Rapport: Resultatentabel
Model: 3. WSV Drechtstad

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuidelijk deel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 40,7 -- -- 40,7
01_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 42,8 -- -- 42,8
02_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 37,9 -- -- 37,9
02_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 40,0 -- -- 40,0
03_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 40,4 -- -- 40,4

03_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 42,9 -- -- 42,9
04_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 42,6 -- -- 42,6
04_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 44,9 -- -- 44,9
05_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 42,0 -- -- 42,0
05_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 44,5 -- -- 44,5

06_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 40,4 -- -- 40,4
06_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 43,0 -- -- 43,0
07_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 42,8 -- -- 42,8
07_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 44,9 -- -- 44,9
08_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 38,8 -- -- 38,8

08_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 41,0 -- -- 41,0
09_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 41,2 -- -- 41,2
09_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 43,1 -- -- 43,1
10_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 40,4 -- -- 40,4
10_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 42,4 -- -- 42,4

11_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 37,9 -- -- 37,9
11_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 40,0 -- -- 40,0
12_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 39,9 -- -- 39,9
12_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 42,3 -- -- 42,3
13_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 40,8 -- -- 40,8

13_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 43,5 -- -- 43,5
14_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 40,3 -- -- 40,3
14_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 42,8 -- -- 42,8
15_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 37,9 -- -- 37,9
15_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 39,9 -- -- 39,9

21_A 30 m van erfgrens noord 1,50 29,9 -- -- 29,9
21_B 30 m van erfgrens noord 5,00 29,4 -- -- 29,4
22_A 30 m van erfgrens noord 1,50 32,0 -- -- 32,0
22_B 30 m van erfgrens noord 5,00 31,6 -- -- 31,6
23_A 30 m van erfgrens noord 1,50 33,6 -- -- 33,6

23_B 30 m van erfgrens noord 5,00 33,7 -- -- 33,7
24_A 30 m van erfgrens noord 1,50 35,4 -- -- 35,4
24_B 30 m van erfgrens noord 5,00 36,4 -- -- 36,4
25_A 30 m van erfgrens noord 1,50 37,3 -- -- 37,3
25_B 30 m van erfgrens noord 5,00 39,3 -- -- 39,3

26_A 30 m van erfgrens noord 1,50 39,6 -- -- 39,6
26_B 30 m van erfgrens noord 5,00 41,6 -- -- 41,6
27_A 30 m van erfgrens noord 1,50 36,2 -- -- 36,2
27_B 30 m van erfgrens noord 5,00 37,5 -- -- 37,5
28_A 30 m van erfgrens noord 1,50 35,2 -- -- 35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IV.4Rekenresultaten LAr,LT
bijdrage zuidelijk deel3. WSV Drechtstad

Rapport: Resultatentabel
Model: 3. WSV Drechtstad

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuidelijk deel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

28_B 30 m van erfgrens noord 5,00 36,1 -- -- 36,1
29_A 30 m van erfgrens noord 1,50 34,2 -- -- 34,2
29_B 30 m van erfgrens noord 5,00 34,5 -- -- 34,5
30_A 30 m van erfgrens noord 1,50 33,3 -- -- 33,3
30_B 30 m van erfgrens noord 5,00 33,3 -- -- 33,3

31_A 30 m van erfgrens noord 1,50 32,7 -- -- 32,7
31_B 30 m van erfgrens noord 5,00 32,4 -- -- 32,4
32_A 30 m van erfgrens noord 1,50 30,6 -- -- 30,6
32_B 30 m van erfgrens noord 5,00 29,9 -- -- 29,9
33_A 30 m van erfgrens noord 1,50 29,7 -- -- 29,7

33_B 30 m van erfgrens noord 5,00 29,5 -- -- 29,5
34_A 30 m van erfgrens noord 1,50 29,3 -- -- 29,3
34_B 30 m van erfgrens noord 5,00 29,8 -- -- 29,8
35_A 30 m van erfgrens noord 1,50 29,2 -- -- 29,2
35_B 30 m van erfgrens noord 5,00 29,8 -- -- 29,8

36_A 30 m van erfgrens noord 1,50 28,1 -- -- 28,1
36_B 30 m van erfgrens noord 5,00 28,4 -- -- 28,4
37_A 30 m van erfgrens noord 1,50 27,2 -- -- 27,2
37_B 30 m van erfgrens noord 5,00 27,8 -- -- 27,8
38_A 30 m van erfgrens noord 1,50 27,6 -- -- 27,6

38_B 30 m van erfgrens noord 5,00 27,9 -- -- 27,9
39_A 30 m van erfgrens noord 1,50 26,7 -- -- 26,7
39_B 30 m van erfgrens noord 5,00 27,7 -- -- 27,7
40_A 30 m van erfgrens noord 1,50 26,8 -- -- 26,8
40_B 30 m van erfgrens noord 5,00 27,4 -- -- 27,4

41_A 30 m van erfgrens noord 1,50 28,4 -- -- 28,4
41_B 30 m van erfgrens noord 5,00 28,0 -- -- 28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IV.5Rekenresultaten LAr,LT
bijdrage totaal3. WSV Drechtstad

Rapport: Resultatentabel
Model: 3. WSV Drechtstad

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 42,3 -- -- 42,3
01_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 44,2 -- -- 44,2
02_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 39,6 -- -- 39,6
02_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 41,3 -- -- 41,3
03_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 41,4 -- -- 41,4

03_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 43,5 -- -- 43,5
04_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 43,1 -- -- 43,1
04_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 45,1 -- -- 45,1
05_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 42,5 -- -- 42,5
05_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 44,7 -- -- 44,7

06_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 40,9 -- -- 40,9
06_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 43,2 -- -- 43,2
07_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 43,1 -- -- 43,1
07_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 45,1 -- -- 45,1
08_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 39,4 -- -- 39,4

08_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 41,3 -- -- 41,3
09_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 41,6 -- -- 41,6
09_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 43,3 -- -- 43,3
10_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 40,9 -- -- 40,9
10_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 42,6 -- -- 42,6

11_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 38,8 -- -- 38,8
11_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 40,4 -- -- 40,4
12_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 40,7 -- -- 40,7
12_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 42,7 -- -- 42,7
13_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 41,6 -- -- 41,6

13_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 43,9 -- -- 43,9
14_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 41,7 -- -- 41,7
14_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 43,7 -- -- 43,7
15_A 30 m van erfgrens zuid 1,50 41,3 -- -- 41,3
15_B 30 m van erfgrens zuid 5,00 43,1 -- -- 43,1

21_A 30 m van erfgrens noord 1,50 42,1 -- -- 42,1
21_B 30 m van erfgrens noord 5,00 44,0 -- -- 44,0
22_A 30 m van erfgrens noord 1,50 42,6 -- -- 42,6
22_B 30 m van erfgrens noord 5,00 44,9 -- -- 44,9
23_A 30 m van erfgrens noord 1,50 42,1 -- -- 42,1

23_B 30 m van erfgrens noord 5,00 44,2 -- -- 44,2
24_A 30 m van erfgrens noord 1,50 39,1 -- -- 39,1
24_B 30 m van erfgrens noord 5,00 40,8 -- -- 40,8
25_A 30 m van erfgrens noord 1,50 39,7 -- -- 39,7
25_B 30 m van erfgrens noord 5,00 41,3 -- -- 41,3

26_A 30 m van erfgrens noord 1,50 41,7 -- -- 41,7
26_B 30 m van erfgrens noord 5,00 43,8 -- -- 43,8
27_A 30 m van erfgrens noord 1,50 43,0 -- -- 43,0
27_B 30 m van erfgrens noord 5,00 45,0 -- -- 45,0
28_A 30 m van erfgrens noord 1,50 43,3 -- -- 43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IV.5Rekenresultaten LAr,LT
bijdrage totaal3. WSV Drechtstad

Rapport: Resultatentabel
Model: 3. WSV Drechtstad

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

28_B 30 m van erfgrens noord 5,00 45,1 -- -- 45,1
29_A 30 m van erfgrens noord 1,50 41,0 -- -- 41,0
29_B 30 m van erfgrens noord 5,00 42,7 -- -- 42,7
30_A 30 m van erfgrens noord 1,50 39,4 -- -- 39,4
30_B 30 m van erfgrens noord 5,00 40,5 -- -- 40,5

31_A 30 m van erfgrens noord 1,50 39,8 -- -- 39,8
31_B 30 m van erfgrens noord 5,00 41,3 -- -- 41,3
32_A 30 m van erfgrens noord 1,50 38,8 -- -- 38,8
32_B 30 m van erfgrens noord 5,00 40,7 -- -- 40,7
33_A 30 m van erfgrens noord 1,50 38,6 -- -- 38,6

33_B 30 m van erfgrens noord 5,00 40,9 -- -- 40,9
34_A 30 m van erfgrens noord 1,50 41,2 -- -- 41,2
34_B 30 m van erfgrens noord 5,00 43,9 -- -- 43,9
35_A 30 m van erfgrens noord 1,50 41,8 -- -- 41,8
35_B 30 m van erfgrens noord 5,00 44,7 -- -- 44,7

36_A 30 m van erfgrens noord 1,50 39,6 -- -- 39,6
36_B 30 m van erfgrens noord 5,00 42,3 -- -- 42,3
37_A 30 m van erfgrens noord 1,50 38,6 -- -- 38,6
37_B 30 m van erfgrens noord 5,00 41,2 -- -- 41,2
38_A 30 m van erfgrens noord 1,50 40,0 -- -- 40,0

38_B 30 m van erfgrens noord 5,00 42,3 -- -- 42,3
39_A 30 m van erfgrens noord 1,50 39,8 -- -- 39,8
39_B 30 m van erfgrens noord 5,00 42,0 -- -- 42,0
40_A 30 m van erfgrens noord 1,50 38,1 -- -- 38,1
40_B 30 m van erfgrens noord 5,00 40,3 -- -- 40,3

41_A 30 m van erfgrens noord 1,50 39,2 -- -- 39,2
41_B 30 m van erfgrens noord 5,00 40,9 -- -- 40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-2-2020 13:58:48Geomilieu V4.50



Bijlage IV.6Rekenresultaten LAr,LT
4. WSV EMF
Rapport: Resultatentabel
Model: 4. WSV EMF

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A 30 m van erfgrens 1,50 38,7 -- -- 38,7
01_B 30 m van erfgrens 5,00 41,0 -- -- 41,0
02_A 30 m van erfgrens 1,50 37,8 -- -- 37,8
02_B 30 m van erfgrens 5,00 40,2 -- -- 40,2
03_A 30 m van erfgrens 1,50 39,0 -- -- 39,0

03_B 30 m van erfgrens 5,00 41,2 -- -- 41,2
04_A 30 m van erfgrens 1,50 37,5 -- -- 37,5
04_B 30 m van erfgrens 5,00 39,9 -- -- 39,9
05_A 30 m van erfgrens 1,50 37,5 -- -- 37,5
05_B 30 m van erfgrens 5,00 39,7 -- -- 39,7

06_A 30 m van erfgrens 1,50 40,8 -- -- 40,8
06_B 30 m van erfgrens 5,00 42,7 -- -- 42,7
07_A 30 m van erfgrens 1,50 41,8 -- -- 41,8
07_B 30 m van erfgrens 5,00 44,0 -- -- 44,0
08_A 30 m van erfgrens 1,50 42,3 -- -- 42,3

08_B 30 m van erfgrens 5,00 44,7 -- -- 44,7
09_A 30 m van erfgrens 1,50 43,1 -- -- 43,1
09_B 30 m van erfgrens 5,00 45,1 -- -- 45,1
10_A 30 m van erfgrens 1,50 41,8 -- -- 41,8
10_B 30 m van erfgrens 5,00 43,8 -- -- 43,8

11_A 30 m van erfgrens 1,50 39,3 -- -- 39,3
11_B 30 m van erfgrens 5,00 41,6 -- -- 41,6
12_A 30 m van erfgrens 1,50 40,0 -- -- 40,0
12_B 30 m van erfgrens 5,00 42,2 -- -- 42,2
13_A 30 m van erfgrens 1,50 40,7 -- -- 40,7

13_B 30 m van erfgrens 5,00 42,8 -- -- 42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-2-2020 14:00:22Geomilieu V4.50



Bijlage IV.7Rekenresultaten LAr,LT
5. WSV De Kievit
Rapport: Resultatentabel
Model: 5. WSV De Kievit

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A 30 m van erfgrens 1,50 39,4 -- -- 39,4
01_B 30 m van erfgrens 5,00 41,7 -- -- 41,7
02_A 30 m van erfgrens 1,50 43,1 -- -- 43,1
02_B 30 m van erfgrens 5,00 45,3 -- -- 45,3
03_A 30 m van erfgrens 1,50 44,0 -- -- 44,0

03_B 30 m van erfgrens 5,00 46,2 -- -- 46,2
04_A 30 m van erfgrens 1,50 44,5 -- -- 44,5
04_B 30 m van erfgrens 5,00 46,6 -- -- 46,6
05_A 30 m van erfgrens 1,50 43,1 -- -- 43,1
05_B 30 m van erfgrens 5,00 45,1 -- -- 45,1

06_A 30 m van erfgrens 1,50 40,0 -- -- 40,0
06_B 30 m van erfgrens 5,00 42,0 -- -- 42,0
07_A 30 m van erfgrens 1,50 41,8 -- -- 41,8
07_B 30 m van erfgrens 5,00 43,8 -- -- 43,8
08_A 30 m van erfgrens 1,50 39,3 -- -- 39,3

08_B 30 m van erfgrens 5,00 41,2 -- -- 41,2
09_A 30 m van erfgrens 1,50 39,9 -- -- 39,9
09_B 30 m van erfgrens 5,00 41,9 -- -- 41,9
10_A 30 m van erfgrens 1,50 41,7 -- -- 41,7
10_B 30 m van erfgrens 5,00 43,7 -- -- 43,7

11_A 30 m van erfgrens 1,50 42,5 -- -- 42,5
11_B 30 m van erfgrens 5,00 44,7 -- -- 44,7
12_A 30 m van erfgrens 1,50 41,7 -- -- 41,7
12_B 30 m van erfgrens 5,00 44,0 -- -- 44,0
13_A 30 m van erfgrens 1,50 40,5 -- -- 40,5

13_B 30 m van erfgrens 5,00 42,7 -- -- 42,7
14_A 30 m van erfgrens 1,50 39,5 -- -- 39,5
14_B 30 m van erfgrens 5,00 41,3 -- -- 41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-2-2020 14:01:19Geomilieu V4.50



Bijlage IV.8Rekenresultaten LAr,LT
6. Parkeerterrein
Rapport: Resultatentabel
Model: 6. Parkeerterrein

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A 30 m van erfgrens 1,50 31,6 30,0 23,4 35,0
01_B 30 m van erfgrens 5,00 32,5 30,9 24,4 35,9
02_A 30 m van erfgrens 1,50 30,9 29,3 22,7 34,3
02_B 30 m van erfgrens 5,00 31,4 29,8 23,3 34,8
03_A 30 m van erfgrens 1,50 31,5 29,9 23,3 34,9

03_B 30 m van erfgrens 5,00 32,2 30,6 24,1 35,6
04_A 30 m van erfgrens 1,50 33,3 31,7 25,1 36,7
04_B 30 m van erfgrens 5,00 34,9 33,3 26,8 38,3
05_A 30 m van erfgrens 1,50 35,1 33,5 26,9 38,5
05_B 30 m van erfgrens 5,00 37,2 35,6 29,1 40,6

06_A 30 m van erfgrens 1,50 36,6 35,0 28,4 40,0
06_B 30 m van erfgrens 5,00 39,1 37,5 30,9 42,5
07_A 30 m van erfgrens 1,50 37,6 36,0 29,3 41,0
07_B 30 m van erfgrens 5,00 40,3 38,7 32,0 43,7
08_A 30 m van erfgrens 1,50 38,6 37,1 30,2 42,1

08_B 30 m van erfgrens 5,00 41,4 39,9 33,0 44,9
09_A 30 m van erfgrens 1,50 38,9 37,4 30,5 42,4
09_B 30 m van erfgrens 5,00 41,5 40,0 33,1 45,0
10_A 30 m van erfgrens 1,50 38,0 36,5 29,6 41,5
10_B 30 m van erfgrens 5,00 40,4 38,9 32,0 43,9

11_A 30 m van erfgrens 1,50 36,0 34,5 27,6 39,5
11_B 30 m van erfgrens 5,00 38,3 36,8 29,9 41,8
12_A 30 m van erfgrens 1,50 37,8 36,4 29,4 41,4
12_B 30 m van erfgrens 5,00 40,1 38,7 31,7 43,7
13_A 30 m van erfgrens 1,50 35,5 34,0 27,1 39,0

13_B 30 m van erfgrens 5,00 38,0 36,5 29,5 41,5
14_A 30 m van erfgrens 1,50 35,5 34,0 27,1 39,0
14_B 30 m van erfgrens 5,00 38,0 36,5 29,6 41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-2-2020 14:02:12Geomilieu V4.50
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Samenvatting 

 

 

Onderstaande tabel geeft de conclusies uit voorliggend rapport weer. Voor de volledigheid en 

om een verkeerde interpretatie te voorkomen, dient ook hoofdstuk 6 (effecten, verplichtingen en 

aanbevelingen) gelezen te worden.  

 

Soortgroep Effecten beschermde soorten Verplichtingen 

Vleermuizen Mogelijk aantasting vliegroutes 

vleermuizen 

 

- Aanvullend onderzoek naar verblijf-

plaatsen als gebouwen gesloopt gaan 

worden. 

- Aanvullend onderzoek naar mogelijke 

vliegroute als bomen gekapt worden 

en/of er verstorende werkzaamheden 

langs het water plaats gaan vinden of er 

verlichting geplaatst wordt.  

- Zorgplicht; bijvoorbeeld maatregelen 

om verstoring door verlichting in de toe-

komstige situatie zoveel mogelijk te 

voorkomen. 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Mogelijk aantasting functionele 

leefomgeving Bever 

- Aanvullend onderzoek naar functionele 

leefomgeving Bever als de oever aan-

getast wordt. 

- Zorgplicht. 

Vogels vaste  

verblijfplaats 

Geen. - Zorgplicht. 

Overige vogels Mogelijke verstoring of vernieti-

ging broedsels als de werkzaam-

heden doorgaan in het broedsei-

zoen.  

- Zorgplicht. 

- Werken buiten broedseizoen en/of 

check door ecologisch deskundige tij-

dens broedseizoen. 

Vissen Mogelijk aantasting leefgebied 

Kleine modderkruiper 

- Mitigerende maatregelen t.a.v. Kleine 

modderkruiper als oever van water ten 

noorden van plangebied aangetast 

wordt. 

- Zorgplicht. 
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1. Inleiding 

 

Er bestaan plannen om de locatie tussen de Noordendijk, de Oranjelaan en de Baden-

Powelllaan te herontwikkelen. Hiervoor wil de gemeente een prijsvraag uitstellen.  

 

In het kader van de Wet natuurbescherming dient bij ruimtelijke ingrepen onderzoek ge-

daan te worden naar de aanwezige beschermde natuurwaarden en dient een beoorde-

ling gemaakt te worden van eventuele negatieve effecten van de plannen op deze waar-

den. 

 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft het Natuur-Wetenschappelijk Centrum 

(NWC) gevraagd een inventarisatie van (mogelijk) aanwezige (beschermde) soorten op 

deze locatie uit te voeren en te adviseren omtrent de relevante natuurwetgeving. 
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2. Gebiedsbeschrijving en voorgenomen plannen 

 

 Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied bevind zich in de bebouwde kom van Dordrecht (provincie Zuid-Holland) 

tussen de Noordendijk, de Oranjelaan en de Baden-Powelllaan. Op dit moment wordt 

het plangebied gekenmerkt door een bouwplaats met zandgrond, appartementencom-

plexen en een school. Figuur 1 geeft het plangebied inclusief begrenzing weer in de 

omgeving. Foto 1 geeft het appartementencomplex in het plangebied weer. Foto 2 geeft 

de oever van het water aan de noordkant van het plangebied inclusief de school weer. 

 

Beschermde gebieden 

Het dichtstbijzijnde gebied dat onder de bescherming van de Wet natuurbescherming 

valt is Natura 2000-gebied ‘Biesbosch’. Dit Natura 2000-gebied bevindt zich op ongeveer 

4 kilometer afstand vanaf de locatie (figuur 2). Bij de bouw van woningen of appartemen-

ten dient er een Aerius berekening uitgevoerd te worden om de effecten van stikstofde-

positie op de ‘Biesbosch’ in kaart te brengen.  

 

Het water aan de noordkant van het plangebied is onderdeel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN). Als de plannen ervoor zorgen dat de oever aangetast wordt dient er 

onderzoek gedaan te worden naar de invloed hiervan op het NNN-gebied. 
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Foto 1: Appartementencomplex in plangebied 

Foto 2: Water aan de noordkant van plangebied 
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Figuur 1: Ligging van het plangebied (blauw omlijnd).     Bron: OZHZ 
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Figuur 2: Plangebied (rood omcirkeld) t.o.v. Natura 2000-gebied “Biesbosch” (geel gearceerd) 

  



Inventarisatie Noordendijklocatie te Dordrecht 

 
13 

 

3. Wettelijk kader  

 

In Nederland is de bescherming van belangrijke natuurwaarden vanaf 2017 wettelijk 

vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het gaat hierbij zowel om bescherming 

van soorten als bescherming van gebieden.  

 

Onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming 

De provincies zijn sinds 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet 

natuurbescherming en dus ook voor ontheffingsaanvragen. 

Om een ontheffingsaanvraag in behandeling te nemen, dient het onderzoek aan goed-

gekeurde voorwaarden (o.a. ten aanzien van methode, intensiteit, periode, tijd tussen 

onderzoeksmomenten) te voldoen. Slechts als het onderzoek volgens deze voorwaar-

den uitgevoerd is, kan volgens de wetgever een goed onderbouwde uitspraak gedaan 

worden over; 

- de aanwezigheid van beschermde soorten; 

- de functie van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor deze beschermde 

soorten; 

- het belang van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor aanwezige be-

schermde soorten; 

- de effecten van plannen op deze soorten; 

- de keuze voor te nemen (mitigerende- en/of compenserende) maatregelen.  

De voorwaarden waaraan onderzoek moet voldoen, staan beschreven in de kennisdo-

cumenten die in opdracht van de wetgever door BIJ12 opgesteld zijn en de inventarisa-

tieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus. Onderzoeken die niet volgens deze 

voorwaarden uitgevoerd zijn, kunnen volgens het bevoegd gezag geen basis en onder-

bouwing vormen van ontheffingsaanvragen en aanvragen zullen om die reden afgewe-

zen worden.  

 

Het NWC is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en werkt volgens bovenge-

noemde kennisdocumenten en inventarisatieprotocollen.  

 

Soortbescherming 

Voor dier- en plantensoorten zijn in de Wnb een aantal verbodsbepalingen opgenomen, 

waarvan vooral de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 belangrijk zijn in het kader van flora- en 

faunaonderzoek bij onder andere ruimtelijke ontwikkelingen (tekstvak 1). 

 

De verbodsbepalingen uit de artikelen gelden overal in Nederland, ongeacht het type of 

de omvang van de werkzaamheden of activiteiten die uitgevoerd worden. De bepalingen 

uit de Wnb kunnen daarom van invloed zijn op ruimtelijke ingrepen, zoals het aanleggen 

van infrastructuur, het slopen en realiseren van bebouwing, het uitbreiden van industrie-

gebieden en het kappen van bomen. Ook bij het opstellen of herzien van bestemmings-

plannen zijn de bepalingen uit de Wnb van belang. In het kader van het 
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zorgvuldigheidsbeginsel en het voorzorgsbeginsel (Algemene Wet Bestuursrecht) dient 

bij het opstellen en herzien van bestemmingsplannen en bij (ruimtelijke) activiteiten een 

toetsing aan de Wnb plaats te vinden. Deze toetsing moet de volgende onderdelen be-

vatten: 

• Een inventarisatie van het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoor-

ten in het plangebied en binnen de invloedssfeer van de activiteit; 

• Een inventarisatie en beoordeling van (significant) nadelige effecten als gevolg van de 

activiteit, op beschermde soorten die binnen het plangebied en/of binnen de invloeds-

sfeer van de activiteit aanwezig zijn; 

• Indien nodig een opname van maatregelen die de negatieve effecten op de be-

schermde soorten en hun leefgebieden mitigeren en/of compenseren. 

 

De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten die ook terug te vinden zijn in de 

artikelen met verbodsbepalingen: alle vogels uit de Europese Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 

alle soorten die in de Europese Habitatrichtlijn vermeld worden (artikel 3.5) en “overige 

soorten” (artikel 3.10) die alleen op nationaal niveau beschermd worden. Provincies mo-

gen afwijken van de lijst met “overige soorten” door vrijstelling te verlenen voor bepaalde 

soorten. Hierdoor kan deze lijst per provincie verschillen. Een overzicht van alle be-

schermde soorten is te vinden in bijlage 1.  

 

Soorten Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

Wanneer één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.1 en/of artikel 3.5 Wnb over-

treden worden door de voorgenomen activiteit, dient een ontheffing aangevraagd te wor-

den bij de provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Een ontheffing voor het overtreden 

van verbodsbepalingen wordt voor soorten uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn alleen 

verleend wanneer voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden: 

• Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 

• Zij is nodig:  

a) In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; of 

b) In het belang van een dwingende reden van groot openbaar belang; of 

c) In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

• Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort 

in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te 

laten voortbestaan.  

Voor vogels kan echter geen beroep gedaan worden op belang b “dwingende reden van 

groot openbaar belang”.   

Wanneer overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen kan worden door het treffen 

van mitigerende maatregelen, is het aanvragen van een ontheffing niet nodig. Wel kan 

in dergelijke gevallen toch ontheffing aangevraagd worden om de te treffen maatregelen 

goed te laten keuren. Indien het bevoegd gezag de maatregelen goedkeurt, wordt door 

hen een “positieve afwijzing” afgegeven.   
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Tekstvak 1: Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de aanvraag van een ontheffing in het kader van de Wnb zijn een activiteitenplan en, 

in sommige gevallen, een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevindingen 

uit de flora- en faunatoets vermeld en worden maatregelen beschreven die uitgevoerd 

zullen worden om ervoor te zorgen dat de nadelige effecten op beschermde plant- en 

diersoorten in en binnen de invloedssfeer van de activiteit zoveel mogelijk te voorkomen, 

dan wel te beperken.  

 

 

 
Artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 Wet Natuurbescherming: 

 

Artikel 3.1 

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 be-

doeld 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. 

 

Artikel 3.5 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV bij 

de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag 

van Bonn, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden eieren van de 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 be-

doeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn 

of bijdrage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-

zettelijk te plukken en te verzamelen of af te snijden, te ontwortelen of te vernie-

len.  

 

Artikel 3.10 

1. Het is verboden: 

a) In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlin-

ders, libellen en kevers van de soorten genoemd in de bijlage, onder-

deel 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; 

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. 
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Overige soorten  

Voor de soorten uit deze categorie geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit 

artikel 3.10 mits een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode van toe-

passing is op de activiteit. Indien aantoonbaar gewerkt kan worden volgens een der-

gelijke gedragscode, hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden voor het overtreden 

van één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.10 van de Wnb.  

Indien er geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet 

mogelijk is om volgens een dergelijke gedragscode te werken, dient bij overtreding van 

verbodsbepalingen wel een ontheffing aangevraagd te worden. De ontheffing kan voor 

deze soorten echter op grond van meer belangen verleend worden dan het geval is voor 

de Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten.  

 

Zorgplicht 

Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht uit 

artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming. Deze houdt in dat mogelijke nadelige ge-

volgen voor planten en dieren, voor zover redelijk, zoveel mogelijk vermeden moeten 

worden. 

 

Gebiedsbescherming 

Bescherming van natuurgebieden en hun bijzondere natuurwaarden vindt onder de Wet 

Natuurbescherming plaats via Europese Natura 2000 -gebieden. De Wet Natuurbe-

scherming regelt de bescherming van specifieke natuurwaarden in gebieden die in het 

kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen en/of aangemeld zijn als 

speciale beschermingszone (Natura 2000-gebieden). Voor deze beschermde gebieden 

zijn aanwijzingsbesluiten opgesteld waarin beschreven staat voor welke (natuurlijke) ha-

bitats en dier- en plantensoorten het gebied aangewezen is. Voor deze kwalificerende 

waarden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld.  

Projecten, plannen en andere handelingen die nadelige effecten hebben op één of meer-

dere instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, zijn vergunningplicht 

of moeten de goedkeuring, een “bestuurlijk oordeel”, van het bevoegd gezag hebben (in 

veel gevallen zijn dit Gedeputeerde Staten en in andere gevallen is dit de minister van 

Economische Zaken). Zij oordelen dan dat een vergunning niet nodig is. Of deze goed-

keuring wordt gegeven, is afhankelijk van de uitkomst van de zogenaamde habitattoets.  

Uit de habitattoets kunnen drie mogelijkheden volgen: 

• Er is zeker geen nadelig effect. In dit geval is er geen vergunning nodig in het kader 

van de Wet natuurbescherming; 

• Er is sprake van een nadelig effect in de vorm van verstoring, maar dit is niet signifi-

cant en er is geen sprake van verslechtering van aangewezen habitats. Hieruit volgt 

dat een vergunningaanvraag niet aan de orde is. Wel is een bestuurlijk oordeel van 

het bevoegd gezag nodig; 
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• Er is sprake van een mogelijk significant nadelig effect in de vorm van verstoring en/of 

er is sprake van verslechtering van aangewezen habitats. In dit geval dient een pas-

sende beoordeling opgesteld te worden en is een vergunning nodig. 

 

Een ‘passende beoordeling’ is een rapport waarin (de zo exact mogelijke omvang van) 

de effecten, afzonderlijk of in combinatie met andere activiteiten, van een plan, project 

of handeling op een Natura 2000-gebied beschreven staan. Deze nadelige effecten wor-

den in relatie tot de instandhoudingsdoelen bepaald.  

Indien uit de passende beoordeling volgt dat er significant nadelige gevolgen op zullen 

treden, moeten de plannen getoetst worden aan de zogenaamde ADC-criteria; 

1. Zijn er Alternatieven? 

2. Is er sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang? 

3. Zijn er Compenserende maatregelen voorzien?  

 

Wanneer er een alternatief bestaat voor de voorgenomen plannen dat niet tot significant 

nadelige effecten op instandhoudingsdoelstellingen leidt, moet dit alternatief gekozen 

worden. De ecologische belangen hebben in dit geval voorrang op economische belan-

gen.  

Wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn, er sprake is van een dwingende reden 

van groot openbaar belang en/of er voldoende compenserende maatregelen getroffen 

worden, kan vergunning voor de voorgenomen plannen verleend worden. 

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) is een Neder-

lands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincies zijn 

verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. De be-

scherming van het natuurnetwerk is opgenomen in de Verordening Ruimte van de des-

betreffende provincie en valt hiermee buiten de Wet Natuurbescherming.  

Natuurwaarden van het NNN worden afgemeten aan doelsoorten. Het is belangrijk dat 

verlies van en winst aan belangrijke natuurwaarden hieraan worden afgemeten. Ruim-

telijke ingrepen moeten vooraf worden getoetst op hun effect op het areaal, de samen-

hang en de kwaliteit van het NNN. Ingrepen die geen significant negatief effect op we-

zenlijke kenmerken en waarden van het NNN hebben, kunnen in principe doorgang vin-

den. Als echter het tegenovergestelde geldt, hangt doorgang van de plannen onder meer 

af van het belang van de plannen en van de mogelijkheden voor mitigatie en compen-

satie. Hierbij geldt het 'Nee, tenzij-regime'. Per saldo dient de kwaliteit en/of kwantiteit 

van het NNN te verbeteren. Waar Natura 2000 -gebieden met het NNN overlappen, blijft 

ook het NNN-regime gelden. 
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4. Methode 

 

Om het plangebied in kaart te brengen is er een inventarisatie uitgevoerd. Deze inven-

tarisatie bestond uit een literatuuronderzoek en een veldbezoek. Voor het literatuuron-

derzoek is gebruikgemaakt van verspreidingsgegevens van soorten verzameld door in-

stanties zoals o.a. Stichting RAVON en de databank van het NWC. Op basis van het 

literatuuronderzoek is o.a. bepaald voor welke soortgroepen de aanwezigheid en/of ge-

schiktheid van het plangebied onderzocht diende te worden. Hierbij is er o.a. gekeken 

naar mogelijkheden voor vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, vogels en vissen om 

in het gebied te verblijven.  

 

Het plangebied vormt geen geschikt leefgebied voor beschermde dagvlinders omdat de 

bodem te voedselrijk is om als biotoop voor de waardplanten van deze vlindersoorten te 

kunnen dienen. Bovendien komen de meeste beschermde vlindersoorten op slechts een 

aantal locaties in Nederland voor (voornamelijk natuurgebieden). Om deze redenen is 

deze soortgroep buiten beschouwing gelaten. Beschermde reptielen, amfibieën en flora 

worden op basis van habitateisen, bekende verspreidingsgegevens en kenmerken van 

het plangebied niet verwacht.  

 

De inventarisatie is op 27 december 2018 uitgevoerd door medewerkers van het NWC. 

De temperatuur tijdens het veldbezoek bedroeg ongeveer 5°C, het was geheel bewolkt 

en de wind had een kracht van 2 Bft. Deze gegevens zijn door de medewerkers in het 

veld gemeten of ingeschat.  

 

Vleermuizen 

 Het plangebied is beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen (bijlage 2). Hier-

bij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor vleer-

muizen zoals de aanwezigheid van een spouw en mogelijkheden die toegang tot ge-

schikte ruimtes bieden.   

 Ook is beoordeeld of er in en in de directe omgeving van het plangebied potentieel be-

langrijke vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen aanwezig zijn, zoals bomen-

rijen, andere lijnvormige landschapselementen en andere half open gebieden. Hierbij is 

tevens gelet op het aanbod van geschikt foerageergebied in en in de omgeving van het 

plangebied.  

 

 Grondgebonden zoogdieren 

 Uit verspreidingsgegevens blijkt dat er beschermde marterachtigen in de omgeving van 

het plangebied voorkomen. Tijdens de inventarisatie is daarom beoordeeld in hoeverre 

het plangebied geschikt leefgebied vormt voor deze soortgroep. Hierbij is onder andere 

gelet op de aanwezigheid van gaten in de gevels en de aanwezigheid van functionele 
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leefomgeving. Tevens kan de Bever (Castor fiber) gebruik maken van het water aan de 

noordkant van het plangebied.  

 

 Vogels met een vaste verblijfplaats 

 Vogels met een vaste verblijfplaats worden jaarrond beschermd door de Wet natuurbe-

scherming. Dit geldt ook voor hun functionele leefomgeving (bijlage 3). Voorbeelden van 

deze vogels zijn de Buizerd (Buteo buteo), Sperwer (Accipiter nisus) Huismus (Passer 

domesticus) en Gierzwaluw (Apus apus). Tijdens de inventarisatie is het plangebied en 

de directe omgeving onderzocht op de aanwezigheid van nestplaatsen van vogels met 

een vaste verblijfplaats en is bepaald welke gevolgen de voorgenomen plannen met zich 

meebrengen voor deze vogels (zoals verstoring door geluid). Hierbij is onder meer gelet 

op sporen (braakballen, veren, uitwerpselen, etc), nesten (o.a. oude kraaiennesten) en 

waarnemingen van de betreffende vogelsoorten (geluid/zicht/ territoriumindicerend ge-

drag). Daarnaast is bekeken of het plangebied een significant onderdeel zou kunnen zijn 

van de functionele leefomgeving van een vogelsoort met een vaste verblijfplaats.  

  

 Vissen 

 Tijdens de inventarisatie is er gekeken naar de geschiktheid van het plangebied voor de, 

in de Drechtsteden beschermde, Kleine modderkruiper (Cobitis taenia). Hierbij is onder 

andere gelet op de aanwezigheid van geschikte oevers voor de Kleine modderkruiper 

om te verblijven.  
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5. Resultaten  

 

Vleermuizen 

In het plangebied zijn zowel gebouwen als bomen aanwezig. Sommige gebouwen zijn 

geschikt voor vleermuizen vanwege de aanwezigheid van spouwgaten. Het gaat hierbij 

om de gebouwen met kadastrale nummers: 2165, 2167, 2187, 2269, 2763 (zie figuur 3). 

Tevens beschikt de kerk aan de Noordendijk spouwgaten waar vleermuizen zouden kun-

nen verblijven. De bomen in het plangebied zijn niet geschikt als verblijfplaats voor vleer-

muizen vanwege de afwezigheid van holtes. Verblijfplaatsen van vleermuizen in het 

plangebied kunnen niet uitgesloten worden vanwege gebouwen met spouwgaten  

Het plangebied zal door vleermuissoorten zoals de Gewone dwergvleermuis (Pipistrel-

lus pipistrellus) gebruikt kunnen worden als foerageergebied. Het betreft echter geen 

essentieel foerageergebied: In de directe omgeving is voldoende alternatief foerageer-

gebied aanwezig in de vorm van de tuinen die bij de omliggende woningen horen.  

In of op de grenzen van het plangebied zijn mogelijk essentiële vliegroutes aanwezig 

vanwege lijnvormige elementen. Het gaat hierbij om de bomenrijen nabij het kruispunt 

van de Noordendijk en de Baden-Powelllaan. Figuur 3 geeft weer waar de mogelijk es-

sentiele vliegroutes bevinden (rode lijnen). Tevens gebruikt de Meervleermuis (Myotis 

dasycneme) het water aan de noordkant van het plangebied als essentiële vliegroute 

(Databank Drechtsteden. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn geen openingen in de bebouwing aanwezig waar marterachtigen de bebouwing 

zouden kunnen betreden. Hierdoor kan de aanwezigheid van verblijfplaatsen van mar-

terachtigen in de bebouwing uitgesloten worden. Het plangebied kan mogelijk gebruikt 

worden als leefomgeving van marterachtigen, maar te verwachten is dat het hierbij niet 

gaat om essentiële functionele leefomgeving.  

In het Vlij is een Bever (Castor Fiber) aanwezig (Databank Drechtsteden). Deze bever 

kan gebruik maken van de oevers van het plangebied als functionele leefomgeving. 

 

Vogels 

In het plangebied zijn bomen aanwezig waarin zich nesten bevinden. Het gaat hierbij om 

twee nesten van een Zwarte kraai en twee nesten van een Houtduif. Deze nesten kun-

nen in gebruik zijn door vogels met een vaste verblijfplaats zoals de Buizerd (Buteo bu-

teo) en de Sperwer (Accipiter nisus). Tijdens de inventarisatie is ook een vrouwtje van 

de Sperwer waargenomen. Daarnaast zijn er algemeen voorkomende vogels waarge-

nomen (tabel 1).   

 

 Vissen 

 Uit de inventarisatie blijkt dat het water aan de noordkant van het plangebied geschikt is 

voor de in de Drechtsteden beschermde Kleine modderkruiper (Cobitis taenia).  
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Tabel 1: Waargenomen vogelsoorten 

Krakeend Zilvermeeuw Merel Koolmees 

Wilde eend Kokmeeuw Grote bonte specht Pimpelmees 

Fuut Zwarte kraai Roodborst  

Waterhoen Ekster Winterkoning  

Wintertaling Sperwer Vink  

 

 

 

Figuur 3: Kadastrale kaart plangebied met mogelijke vliegroutes vleermuizen (rode lijn) en vliegroute Meervleermuis 

(geel) 
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6. Effecten, verplichtingen en aanbevelingen 

 

Vleermuizen 

In het plangebied zijn er gebouwen aanwezig waarin vleermuizen zouden kunnen ver-

blijven. Doordat er vleermuizen in de gebouwen aanwezig zouden kunnen zijn dient er 

aanvullend onderzoek gedaan te worden als deze gebouwen gesloopt worden. Er be-

vinden zich geen holtes in de bomen waar vleermuizen in zouden kunnen verblijven.  

Het plangebied kan gebruikt worden als foerageergebied voor vleermuizen. Het gaat hier 

echter niet om essentieel foerageergebied; in de directe omgeving zijn voldoende ge-

schikte foerageergebieden aanwezig. Nadelige effecten op foerageergebied van vleer-

muizen kunnen daarom uitgesloten worden. 

In of op de grenzen van het plangebied zijn mogelijk essentiële vliegroutes aanwezig 

vanwege lijnvormige bomenrijen. Als deze bomen gekapt dienen te worden dient er aan-

vullend onderzoek gedaan te worden. 

De Meervleermuis (Myotis dasycneme) gebruikt het water aan de noordkant van het 

plangebied als essentiële vliegroute. Als de oever aangetast wordt en/of als er verlichting 

langs de waterkant geplaats wordt dient er aanvullend onderzoek gedaan te worden naar 

de invloed van deze verstoringen op de Meervleermuis. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn geen openingen in de gebouwen aanwezig die geschikt zijn voor marterachtigen. 

Hierdoor kan de aanwezigheid van een verblijfplaats van marterachtigen in het plange-

bied uitgesloten worden. Vanuit de Wet natuurbescherming bestaan er daarom geen 

verdere verplichtingen ten aanzien van marterachtigen. 

De Bever komt in het water aan de noordkant van het plangebied voor. De Vlij is daarom 

onderdeel van de functionele leefomgeving van de Bever. Bij aantasting van de water-

kant dient er aanvullend onderzoek gedaan te worden naar de effecten van deze werk-

zaamheden op de Bever. 

 

Vogels 

In het plangebied zijn er nesten aangetroffen van de Zwarte kraai en Houtduif. Deze 

nesten zouden gebruikt kunnen worden door vogels met een vaste verblijfplaats zoals de 

Sperwer (Accipiter nisus). Er is in het plangebied ook een jagende Sperwer aangetroffen. 

Vanwege de aanwezigheid van de Sperwer dient er aanvullend onderzoek gedaan te 

worden als er bomen gekapt dienen te worden in het plangebied.  

 

Broedvogels 

Aangeraden wordt om verstorende werkzaamheden zoals kap- en rooiwerkzaamheden 

buiten het broedseizoen (globaal van half maart tot en met half juli)* uit te voeren. Indien 

dit niet mogelijk is, dient voorafgaand door een ecologisch deskundige bepaald te worden 

of er sprake is van broedgevallen binnen of in de directe omgeving van het plangebied. 
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Wanneer er broedgevallen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden worden vast-

gesteld en er sprake zal zijn van vernietiging of verstoring met een wezenlijke invloed, 

kunnen de werkzaamheden pas verder gaan wanneer de jonge vogels het nest hebben 

verlaten. Of dit aan de orde is, kan pas vastgesteld worden na een nieuwe inspectie vlak 

voorafgaand aan de werkzaamheden en wanneer de planning van de werkzaamheden 

bekend is.  

 

*Voor het broedseizoen wordt in de Wet natuurbescherming geen standaardperiode gehanteerd. Dit is onder 

andere afhankelijk van de vogelsoort en de weersomstandigheden waardoor deze periode langer dan wel 

korter kan zijn 

 

 Vissen 

Uit het veldbezoek blijkt dat het water ten noorden van het plangebied geschikt leefgebied 

vormt voor de Kleine modderkruiper (Cobitis taenia). Bij aantasting van de oever dient er 

van te voren onderzoek gedaan te worden hoeveel kleine modderkruipers aanwezig zijn 

in het plangebied en dienen er mitigerende maatregelen genomen te worden.  

 

 Zorgplicht 

Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht. 

Deze houdt in dat mogelijke nadelige gevolgen voor planten en dieren, voor zover rede-

lijk, zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Manieren om aan de zorgplicht te vol-

doen zijn bijvoorbeeld: 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan amfibieën en grondgebonden zoogdieren, die 

tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen 

naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden. Dit gebeurt door 

onder andere vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken, steenhopen) gefa-

seerd te verwijderen; 

• in verband met verstoring van aanwezige dieren worden de werkzaamheden zo-

veel mogelijk overdag uitgevoerd.  

 

Tijdens de bouwfase moet daarnaast rekening gehouden worden met de kans op vesti-

ging door (beschermde) pionierssoorten, de Kleine plevier (Charadrius dubius) en de 

Oeverzwaluw (Riparia riparia). De volgende maatregelen worden getroffen: 

• Er wordt voorkomen dat in de broedtijd van de Oeverzwaluw steilwanden in zand-

lichamen op het bouwterrein aanwezig zijn. Mocht er toch sprake zijn van broed-

gevallen, dan wordt met de werkzaamheden gewacht totdat nestholtes niet meer 

in gebruik zijn; 

• voorbelast terrein kan aantrekkelijk zijn voor een soort als de Kleine plevier. Plaat-

sing van vlaggetjes kan het terrein minder aantrekkelijk maken. Als er sprake is 

van een broedgeval, dan wordt met de werkzaamheden gewacht totdat eieren uit-

gekomen zijn; 
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Bijlage 1: Beschermde soorten Wet natuurbescherming 

 

 

In het kader van de Wet Natuurbescherming worden alle in Europa voorkomende en in het wild levende 

vogels en onderstaande soorten uit overige soortgroepen beschermd:  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Bijlage 2: Vleermuizen en ruimtelijke ingrepen  

 

 

Vleermuizen en hun leefgebied worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. In deze wet is 

bepaald dat in het geval van een ruimtelijke ingreep ruim van tevoren bekeken moet worden of de 

ingreep nadelige invloed kan hebben op vleermuizen en hoe hiermee omgegaan moet worden. 

 

Verblijfplaatsen 

Vleermuizen maken het hele jaar door gebruik van verschillende verblijfplaatsen (o.a. in bomen en ge-

bouwen). Vleermuisverblijfplaatsen zijn op te delen in verschillende typen: winterverblijfplaats (waar 

overwinterd wordt), dagkwartieren (waar de mannetjes in de kraamkolonieperiode overdag zitten, alleen 

of in kleine groepjes), kraamkolonies (vrouwtjes en hun jongen, vaak in grote groepen), paar-verblijven 

(waar gepaard wordt, vaak in het najaar, soms gelijk aan de winterverblijfplaats) en tussenkwartieren 

(gebruikt in de periode tussen overwinteren en de zomerperiode in). Per type verblijfplaats gebruiken 

vleermuizen vaak meerdere verblijven waar tussen gewisseld wordt, bijvoorbeeld wanneer elders het 

klimaat geschikter is of om aan parasieten te ontkomen. Vleermuizen zijn wel zeer honkvast wat betreft 

de typen verblijven die ze gebruiken. Dit betekent dat hun verblijven belangrijk zijn voor instandhouding 

van de populatie en dat deze daarom beschermd worden door de wet. 

 

Sinds mei 2009 is het Vleermuisprotocol vastgesteld. Dit is opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus 

en de Zoogdiervereniging VZZ in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de Gegevensauto-

riteit Natuur (GaN). Het protocol dient als leidraad voor het bepalen hoe en hoe vaak geïnventariseerd 

moet worden om te voldoen aan de wetgeving. Voor het bepalen of een gebouw of een potentieel ge-

schikte boom van belang is als vleermuisverblijfplaats, is over het algemeen een langlopend onderzoek 

nodig (van april/mei t/m september/oktober) en zijn 4 tot 7 bezoeken nodig. Om onnodige vertraging te 

voorkomen, wordt daarom aangeraden om in de planning van de voorgenomen plannen rekening te 

houden met deze onderzoeksperiode.    

 

Maatregelen ten behoeve van vleermuizen zijn nodig: 

• indien sprake is van een verblijfplaats die van significant belang is of zou kunnen zijn en/of; 

• indien vleermuizen aangetroffen zijn. 

 

Er is sprake van een significant belangrijke verblijfplaats (ook wel vaste verblijfplaats genoemd, een 

verblijfplaats die van belang is voor een populatie) als:  

• er sprake is van een kraamkolonie; 

• er sprake is van een belangrijke overwinteringsplaats of paarplaats; 

• er geen alternatieve verblijfplaatsen in de directe omgeving beschikbaar zijn; 

• de gunstige staat van instandhouding van de (populatie van) de soort in het geding is bij het 

verdwijnen van de verblijfplaats. 

 

De te nemen maatregelen moeten er voor zorgen dat verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming 

niet overtreden worden. Dit betekent dat er geen dieren gedood, verwond of actief verstoord mogen 

worden en dat in geval van significant belangrijke verblijfplaatsen deze behouden moeten blijven of 

anders tijdig op een goede manier vervangen dienen te worden. De functie die het leefgebied voor de 

betreffende populatie vervult, moet onverminderd blijven bestaan.  



 

 

Om te voorkomen dat dieren gedood, verwond of actief verstoord worden, kunnen de volgende mitige-

rende maatregelen nodig zijn: 

• niet slopen in de winterslaapperiode (in deze periode kan zelden met zekerheid worden  vast-

gesteld dat vleermuizen afwezig zijn in een potentieel geschikt en onoverzichtelijk object, omdat 

ze dan ook ’s nachts passief zijn. Dat maakt ze in deze periode overigens extra kwetsbaar); 

• vlak voor de sloop onderzoeken of er individuen aanwezig zijn in het te slopen object. Zijn deze 

wel aanwezig dan geldt dat gewacht moet worden tot het dier of de dieren weg zijn.  

 

Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn kan een ontheffing aangevraagd  wor-

den bij de provincie waarin de ingreep plaatsvindt. Een afwijzingsbrief, die stelt dat geen ontheffing 

nodig is, ‘omdat als de voorgestelde maatregelen genomen worden er immers geen verboden over-

treden worden’ geldt als goedkeuring van de voorgestelde maatregelen. Zijn de maatregelen niet vol-

doende, dan moeten deze aangepast worden. Als dat niet mogelijk is of wanneer compenserende maat-

regelen nodig zijn (bijvoorbeeld aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), is een ontheffing nodig. 

Deze wordt alleen verstrekt in geval van projecten waarbij sprake is van een groot openbaar belang.  

 

Jachtgebied en vliegroutes 

Naast verblijfplaatsen bestaat het leefgebied van vleermuizen ook uit foerageergebied en vliegroutes 

(vaak bomenrijen of waterlopen). Deze zijn ook beschermd als zij van significant belang zijn. Zij gelden 

als significant belangrijk indien bij aantasting de functionaliteit van de verblijfplaats(en) in het geding 

komt. Is dat het geval, dan zijn maatregelen nodig die dit voorkomen, anders is een ontheffing nodig. 

Ook hier geldt dat deze alleen verstrekt wordt in geval van projecten waarbij sprake is van een groot 

openbaar belang.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 3: Vogels en ruimtelijke ingrepen  

 

 

Als mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of 

vaste rust- en verblijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Wet Natuurbescherming aan-

gevraagd te worden. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en er inderdaad 

geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de maatregelen (goed) te laten 

keuren. Indien goedgekeurd, wordt door de provincie een “positieve afwijzing” afgegeven.  

Als geen maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of rust- 

en verblijfplaats te garanderen of wanneer compenserende maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het 

aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), dient een ontheffing aangevraagd te worden op grond van 

een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn.  

 

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

• Is er een wettelijk belang? 

• Is er een andere bevredigende oplossing? 

• Komt de gunstige staat van instandhouding in gevaar? 

 

“Ruimtelijke inrichting en ontwikkeling” of een “dwingende reden van groot openbaar belang” gelden 

echter niet als een wettelijk belang. Dit betekent dat de provincie in het kader van ruimtelijke ingrepen 

alleen een positieve afwijzing af kan geven.  

 

Bescherming van vogelnesten  

Artikel 3.1 lid 2 uit de Wet Natuurbescherming luidt:  

“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”. 

 

Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met eventueel aanwezige 

vogelnesten. Er is sprake van een nest wanneer er nestindicatief gedrag is waargenomen en/of er een 

broedsel aanwezig is. Het vernielen of beschadigen van een nest is verboden. Dit geldt voor alle vogel-

soorten. De meeste vogels maken echter elk broedseizoen een nieuw nest of zijn goed in staat om een 

nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen onder de bescherming van 

de Wnb wanneer het in gebruik is (tijdens het broedseizoen). Wanneer een dergelijk nest niet in gebruik 

is, is geen ontheffing nodig voor het vernielen of beschadigen ervan.  

Verstoring van vogels is ook verboden, maar er bestaat een uitzondering voor verstoring die niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 5 

Wnb). Dit betekent dat verstoring tijdens het broedseizoen toegestaan is, mits de staat van instandhou-

ding van de betreffende vogelsoort gewaarborgd blijft.  

 

Een (beperkt) aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. 

Verblijfplaatsen van deze vogelsoorten zijn niet alleen beschermd wanneer ze in gebruik zijn, maar het 

hele jaar: 

 

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

als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil). 



 

 

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

honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nest-

plaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, Gierzwaluw en Huismus). 

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

en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de 

nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Ooievaar, Kerkuil en Slecht-

valk). 

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

zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil). 

 

Tot slot is er nog een 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 wel over voldoende 

flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Voor deze 

soorten is extra onderzoek nodig, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd; deze soorten zijn 

namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat recht-

vaardigen. 

 

Hieronder de lijst met jaarrond beschermde vogelnesten: 

 

 

 Nesten van de volgende soorten zijn jaarrond beschermd indien ze nog in functie zijn: 

  

 Boomvalk    Falco subbuteo 

 Buizerd     Buteo buteo 

 Gierzwaluw    Apus apus 

 Grote gele kwikstaart   Motacilla cinerea 

 Havik     Accipiter gentilis 

 Huismus    Passer domesticus 

 Kerkuil     Tyto alba 

 Oehoe     Bubo bubo 

 Ooievaar     Ciconia ciconia 

 Ransuil     Asio otus 

 Roek     Corvus frugilegus 

 Slechtvalk    Falco peregrinus 

 Sperwer    Accipiter nisus 

 Steenuil    Athene noctua 

 Wespendief    Pernis apivorus 

 Zwarte wouw    Milvus migrans 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Nesten van de volgende soorten zijn niet jaarrond beschermd (categorie 5), maar  

 hiervan is inventarisatie wel gewenst: 

 

Blauwe reiger    Ardea cinerea 

 Boerenzwaluw    Hirundo rustica 

 Bonte vliegenvanger   Ficedula hypoleuca 

 Boomklever    Sitta europaea 

 Boomkruiper    Certhia brachydactyla 

 Bosuil     Strix aluco 

 Brilduiker    Bucephala clangula 

 Draaihals    Jynx torquilla 

 Eider     Somateria mollissima  

 Ekster     Pica pica 

 Gekraagde roodstaart   Phoenicurus phoenicurus 

 Glanskop    Parus palustris 

 Grauwe vliegenvanger   Muscicapa striata 

 Groene specht    Picus viridis 

 Grote bonte specht   Dendrocopos major 

 Hop     Upupa epops 

 Huiszwaluw    Delichon urbica 

 IJsvogel    Alcedo atthis 

 Kleine bonte specht   Dendrocopos minor 

 Kleine vliegenvanger   Ficedula parva 

 Koolmees    Parus major 

 Kortsnavelboomkruiper   Certhia familiaris macrodactyla 

 Oeverzwaluw    Riparia riparia 

 Pimpelmees    Parus caeruleus 

 Raaf     Corvus corax 

 Ruigpootuil    Aegolius funereus 

 Spreeuw    Sturnus vulgaris 

 Tapuit     Oenanthe oenanthe 

 Torenvalk    Falco tinnunculus 

 Zeearend    Haliaeëtus albicilla 

 Zwarte kraai    Corvus corone 

 Zwarte mees    Parus ater 

 Zwarte roodstaart   Phoenicurus ochruros 

 Zwarte specht    Dryocopus martius 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Dordrecht is voornemens om in een gebied aan de Noordendijk in de

gemeente op termijn een nieuwe wijk te ontwikkelen. Daarvoor moeten onder meer

bestaande gebouwen wijken waarna er nieuwe woningen zullen worden gebouwd.

Daarnaast is er het voornemen om het getij door het verwijderen van een bestaand barriere

meer toegang te geven tot een waterpartij gelegen binnen en langs de plangrenzen. Omdat

de getijdenwerking groter wordt en het water vrij kan stromen kan zowel de waterkwaliteit

verbeteren als de biodiversiteit toenemen. Omdat dit laatste voornemen gevolgen kan

hebben voor beschermde planten, dieren en gebieden is het noodzakelijk om de eventuele

effecten van daarvan op natuurwaarden op voorhand in beeld te brengen en zo vast te

stellen of uitvoering van het bestemmingsplan op dit onderdeel op ecologisch-juridische

gronden haalbaar is.

Sweco Nederland BV heeft alleen het voornemen voor het verruimen van de

getijdenwerking op verzoek van de gemeente getoetst aan de actuele wet- en regelgeving

voor natuur. Andere delen van de planontwikkeling blijven hier buiten beschouwing. Het

toetsen doen wij aan de hand van een verkennend natuuronderzoek, bestaande uit een

bureaustudie en een oriënterend veldbezoek. Eventuele effecten kunnen hier betrekking

hebben op in de omgeving gelegen Natura 2000-gebieden als de Biesbosch en delen van

het Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van beschermde (al dan

niet vrijgestelde) soorten, beschermd conform art. 3.5 en 3.10 van de Wet

natuurbescherming (Wnb) aanwezig of te verwachten. Omdat de feitelijke uitwerking van de

overige plannen nog niet bekend is, beperkt deze ecologische beoordeling zich tot de

ecologische en juridische uitvoerbaarheid van een onderdeel van het bestemmingsplan: de

wens om via een aansluiting op het Wantij in het gedeelte van Het Vlij langs het plangebied

meer getijdenwerking mogelijk te maken.

De rapportage begint met een korte beschrijving van de ligging van het plangebied  en de

voorgenomen ontwikkelingen daar. In de daaropvolgende hoofdstukken worden de

mogelijke effecten aan de hand van de onderdelen van het relevante beleidskader

beoordeeld. De rapportage sluit af met enkele conclusies en wordt aangevuld met

aanbevelingen met betrekking tot de eventueel te nemen vervolgstappen.

1.2 Kader van het onderzoek

Sweco Nederland B.V. heeft het voornemen op verzoek van de gemeente aan de volgende

wettelijke kaders en beleidsdocumenten getoetst:

· Wet natuurbescherming:

° Natura 2000-gebieden;

° Soortenbescherming;

· Natuurnetwerk Nederland (NNN) en beschermde gebieden buiten het NNN, zoals

weidevogelleefgebieden, akkervogelgebieden en ganzenfoerageergebieden indien van

toepassing
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Het verkennend onderzoek richt zich op het verkrijgen van een eerste inzicht in de

mogelijke effecten van het verruimen van de getijdenwerking en de daarvoor benodigde

aanpassingen in en aan Het Vlij en de oevers daarvan op beschermde natuurwaarden.

Aansluitend onderzoeken wij de mogelijke vervolgstappen die genomen moeten worden

met betrekking tot soortgerichte inventarisaties, nader effectonderzoek en nadere

procedures. Het verkennend onderzoek is de eerste stap in de procedure. Afhankelijk van

het resultaat moeten eventueel enkele vervolgstappen worden doorgelopen.

1.3 Ligging plangebied en voorgenomen activiteiten

1.3.1 Ligging projectlocatie

De ligging van het deel van Het Vlij aan de deels al braakliggende Noordendijklocatie in

Dordrecht is globaal weergegeven in figuur 1.1.

Fig. 1.1 Globale ligging deel van Het Vlij langs plangebied ’Noordendijklocatie’

1.3.2 Projectbeschrijving

De voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied Noordendijk bestaan op hoofdlijnen uit:

- Slopen van bestaande gebouwen, o.a. scholen

- Het bouwen van woningen op de vrijgekomen percelen

- Het op enkele locaties verwijderen van groenstructuren en bomen

- Herinrichten van het water van Het Vlij voor waterberging en natuur

- Het zo nodig en mogelijk aanpassen van de oevers van Het Vlij

- Het verwijderen van de sliblaag in Het Vlij gelegen binnen de plangrenzen
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Alleen de drie laatstgenoemde onderdelen, het verruimen van de getijdenwerking in dit deel

van Het Vlij, het baggeren van het slib op de waterbodem en het mogelijk herinrichten van

de oevers, worden hier beschouwd. Voor de uitvoering zullen te zijner tijd de gebruikelijke

middelen worden ingezet, zoals  kranen, graafmachines en transportmiddelen.

1.3.3 Planning

Het bestemmingsplan verkeert in een voorbereidend stadium. Tijdens het doorlopen van de

verschillende ruimtelijke en juridische procedures wordt de inhoud verder geconcretiseerd

en de planning verder bijgesteld. Wanneer gestart kan worden met de werkzaamheden is

nog niet bekend.

2 Wet natuurbescherming: Natura 2000-gebieden

2.1 Toetsingskader

Hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura

2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn) in Nederland. Plannen, projecten of andere

handelingen met negatieve effecten op deze beschermde gebieden, zijn in beginsel niet

toegestaan. De voorliggende natuurtoets geeft daarom een eerste inzicht in de mogelijke

effecten van het plan voor Natura 2000-gebieden en de gevolgen daarvoor voor verder

onderzoek of vergunningprocedures. De natuurtoets kan de volgende mogelijke conclusies

hebben:

· Geen nader onderzoek nodig: effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten,

bijvoorbeeld omdat er geen Natura 2000-gebieden in de omgeving aanwezig zijn en het

voornemen geen verreikende effecten heeft.

· Effecten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten; er is een voortoets nodig om een

betere inschatting te krijgen. Als significante effecten op grond van een voortoets niet

zijn uit te sluiten, is een passende beoordeling nodig.

· Indien met de natuurtoets direct duidelijk is dat zonder mitigatie significante effecten niet

zijn uit te sluiten, kan ook direct een passende beoordeling uitgevoerd worden. Indien

significantie van effecten op basis van de passende beoordeling niet kan worden

uitgesloten volgt een ADC-toets. Aangetoond dient te worden dat er geen alternatieven

zijn met minder effecten, er sprake is dwingende redenen van groot openbaar belang en

in compensatie is voorzien.

Indien projecten of andere handelingen leiden tot verslechtering of significante verstoring

van Natura 2000-gebieden is een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet

natuurbescherming. Een bestuursorgaan stelt een plan uitsluitend vast indien de zekerheid

is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten of is

voldaan aan de ADC-toets.

Beoordeling effecten stikstofdepositie
Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS)

uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling heeft geoordeeld

dat het PAS niet aan alle eisen van de Habitatrichtlijn voldoet. Het PAS geeft onvoldoende

zekerheid dat met de uitgifte van ontwikkelingsruimte significante gevolgen voor Natura

2000 zijn uitgesloten. De consequentie is dat het PAS niet als basis voor toestemming voor

projecten of andere activiteiten kan worden gebruikt. Er zal daarom een eigenstandige
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projectspecifieke ecologische beoordeling in de vorm van een voortoets en eventueel een

passende beoordeling moeten worden gemaakt.

De ABRvS heeft enkele wettelijke bepalingen uit de Wnb, het Besluit natuurbescherming en

de Regeling natuurbescherming onverbindend verklaard. De belangrijkste consequenties

daarvan zijn:

· Het verbod op extern salderen is opgeheven. Er mag dus weer extern gesaldeerd

(salderen met emissierechten van stoppende veehouderijen of industriële bedrijven)

worden. Dit echter onder strikte voorwaarden. Zo mogen de stoppende bedrijven

niet al zijn meegenomen in het PAS. In beginsel zijn in het PAS alle bedrijven

opgenomen die binnen 1 km van Natura 2000-gebieden liggen en in de periode

2015-2018 zijn gestopt.

· De PAS-lijst met 118 PAS-gebieden is onverbindend verklaard. In de eigenstandige

ecologische beoordeling moet dus ook getoetst worden op de niet PAS-gebieden

(o.a. Vogelrichtlijngebieden).

· Drempelwaarde (0,05 mol N/ha/jr) en afstandsgrenswaarden (o.a. 3 km voor

wegverkeer) komen te vervallen.

· De referentiedata uit het PAS (feitelijke depositie 2012-2014) voor het bepalen of

sprake is van een toename aan stikstofdepositie komen te vervallen. Dat wil zeggen

dat weer relevant wordt of voor een bepaalde activiteit toestemming is verleend

voordat het betreffende gebied waar die activiteit gevolgen voor heeft als

Vogelrichtlijngebied werd aangewezen respectievelijk als Habitatrichtlijngebied door

de Europese Commissie op de lijst van gebieden van communautair belang werd

geplaatst. Voor Vogelrichtlijngebieden gaat het hierbij om 10 juni 1994 of later

(veelal 24 maart 2000), bij Habitatrichtlijngebieden gaat het in de regel om 7

december 2004.

Voor het uitvoeren van stikstofberekeningen moet gebruik gemaakt worden van de

rekentool AERIUS Calculator.

Inventarisatie

Voor de inventarisatie van Natura 2000-gebieden is onder meer gebruik gemaakt van de

gebiedendatabase van het ministerie van LNV. Het plangebied maakt zelf geen deel uit van

een Natura 2000-gebied. De ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-

gebieden is weergegeven in figuur 2.1.
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Figuur 2.1 Globale ligging van de Noordendijklocatie in Dordrecht ten opzichte van N2000-
gebieden (bron: Gebiedendatabase Min. LNV / GeoLoket Zuid-Holland)

Tabel 2.1 geeft de globale afstand tot omliggende Natura-2000 gebieden weer.

Tabel 2.1 Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura-2000 gebieden
Natura-2000 gebieden Minimale afstand tot plangebied (km)

Biesbosch 4

Oude Land van Strijen

Boezems Kinderdijk

12

9

Uit het voorgaande volgt dat het verruimen van getijdenwerking nabij het plangebied

mogelijk nog van enige invloed kan zijn op het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied

‘Biesbosch’, maar dat directe of indirecte invloeden op andere Natura 2000-gebieden

vanwege de grote afstanden onwaarschijnlijk zijn. De enige uitzondering daarop kan worden

gevormd door de extra emissie van stikstof gedurende het uitvoeren van

aanlegwerkzaamheden.

Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, de Biesbosch, kwalificeert als zodanig vooral

vanwege de vele aanwezige vogelsoorten. Daarnaast kent het gebied een aantal
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karakteristieke habitattypen van rivieren en moerassen. Tabel 2.2 geeft een overzicht van

de kwalificerende waarden van dit voor het plangebied het meest relevante Natura 2000-

gebied.
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Tabel 2.2 Kwalficierende soorten en habitattypen Biesbosch

2.2 Analyse van de mogelijke effecten

De voorgenomen ingreep beperkt zich tot het gedeelte van de waterpartij Het Vlij langs het

plangebied en een nader te bepalen beinvloedingsgebied daar omheen. De grootte daarvan

is variabel, want afhankelijk van het in te zetten materieel en de benodigde transportroutes.

Mogelijke effecten

De werkzaamheden vinden op ruime afstand van Natura 2000-gebieden plaats. Effecten

zijn alleen mogelijk als sprake is van een indirecte (‘externe werking’) invloed op

kwalificerende natuurwaarden binnen de begrenzing van Natura 2000-gebieden.

Licht, geluid en bewegingen afkomstig van de aanlegwerkzaamheden kunnen een

verstorende werking hebben op de waarden waarvoor Natura 2000-gebieden zijn

aangewezen. Vanwege de relatieve nabijheid van de Biesbosch is het Natura 2000-gebied

de Biesbosch het meest relevant.

De inzet van materieel en transportmiddelen kan leiden tot een verhoogde immissie van

stikstof op daarvoor gevoelige habitattypen in dit en andere Natura 2000-gebieden.

Diersoorten kwalificerend voor een Natura 2000-gebied maken gebruik van de ruime

omgeving en daarmee mogelijk ook van Het Vlij bij het plangebied. Of en wat van het

voorgaande aan de orde is wordt hieronder beoordeeld.
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Kwalificerende diersoorten

Een direct significant structureel of tijdelijk verstorend effect op de natuurwaarden van een

Natura 2000-gebied is uitgesloten: de voorgenomen ontwikkeling vindt met vier kilometer

ruimschoots buiten Natura 2000-gebieden plaats. Een indirect significant structureel of

tijdelijk verstorend effect van de aanlegwerkzaamheden op kwalificerende diersoorten in

Natura 2000-gebieden kan vanwege de afstand dan ook bij voorbaat en volledig uitgesloten

worden. Verstorende effecten van licht, geluid en bewegingen reiken niet meer dan enkele

honderden meters ver. Zij worden hier bovendien afgeschermd van deze gebieden door

wegen, dijken, stedelijke bebouwing en beplanting. Voor soorten kwalificerend voor het

meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, de Biesbosch, ontbreken geschikte

omstandigheden grotendeels. Het water van het deel van Het Vlij aan de noordkant van het

plangebied is voor een enkel exemplaar van een voor de Biesbosch kwalificerende soort

geschikt. In dit deel van Het Vlij zijn in elk geval aalscholver, ijsvogel, meerkoet, krakeend

en wilde eend gezien. Van rivierdonderpad en modderkruipers zijn geen waarnemingen

bekend. Omdat de huidige getijdenwerking beperkt is en zich niet altijd voordoet is het water

periodiek zuurstofarm, waardoor het voor de rivierdonderpad een weinig geschikt leefgebied

vormt dat vanwege de huidige barrière bovendien niet goed te bereiken is. Omdat deze voor

de Biesbosch kwalificerende soorten ook langs de Merwede, langs het Wantij en elders in

en om Dordrecht voorkomen is er geen sprake van een direct verband met de populaties in

de Biesbosch. Als het project een ruimere getijdenwerking op het nu daarvan afgesloten

deel van Het Vlij mogelijk maakt wordt Het Vlij naar verwachting aantrekkelijker voor deze

en andere soorten. Een negatief significant effect op de instandhoudingsdoelen van voor de

Biesbosch kwalificerende diersoorten als gevolg van ontwikkelingen in en om Het Vlij ter

hoogte van het plangebied is in elk geval uit te sluiten. Eventuele invloeden op aanwezige

vogelsoorten en de rivierdonderpad moeten uiteraard ook worden getoetst aan de soorten

beschermende bepalingen in de Wnb (zie hfst 3).

Kwalificerende habitattypen

Een mogelijk effect op kwalificerende habitattypen is uitsluitend indirect. Het is alleen in

verband te brengen met eventuele extra stikstofdepositie op daarvoor gevoelige

habitattypen in Natura 2000-gebieden in de omgeving, als gevolg van de emissie afkomstig

van de tijdelijk in de aanlegfase in te zetten machines en transportmiddelen. Natura 2000-

gebied Biesbosch kent slechts enkele voor stikstofdepositie gevoelige habitattypen. De

hiervoor meer gevoelige habitattypen liggen vooral in veraf gelegen Natura 2000-gebieden

op zandgronden, zoals de duinen. De afstand tot deze gebieden, het tijdelijk karakter van de

werkzaamheden en de beperkte schaal daarvan maakt een indirect effect op deze Natura

2000-gebieden onwaarschijnlijk, maar niet bij voorbaat en volledig uit te sluiten. Een eerste

berekening, door Bureau Lievense uitgevoerd voor het gehele plangebied op basis van een

worst-case benadering, laat voor de aanleg- en gebruiksfase voor het gehele plan echter

zien dat geen significante effecten te verwachten zijn. De conclusie luidt:

Noch de gebruiksfase noch de sloop- en aanlegfase van het plan aan de Noordendijk te
Dordrecht leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Het plan
heeft bijgevolg geen significante effecten op kwalificerende natuurwaarden in nabij gelegen
Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie. De Wet natuurbescherming vormt,
vanuit het aspect stikstofdepositie, geen belemmering voor de vaststelling van het plan
(Bureau Lievense, 2020).
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De berekening is gebaseerd op de sloop- en herbouwwerkzaamheden in en het gebruik van

het gehele plangebied ‘Noordendijklocatie’. De mogelijk benodigde of wenselijke

oeveraanpassingen en het baggerwerk voorafgaand aan het verruimen van het getij op Het

Vlij zijn hierin nog niet verwerkt. Ten opzichte van de overige werkzaamheden vallen zij

vrijwel zeker in het niet en zullen zij niet leiden tot een andere uitkomst. Op tijdelijke aanleg-

en bouwwerkzaamheden is bovendien een vrijstelling voor beperkte emissies van

toepassing. Dat neemt niet weg dat het ter controle uitvoeren van een bijgewerkte

berekening aan te bevelen is.

Conclusie gebiedsbescherming Natura 2000 Wet natuurbescherming

Van de voorgenomen werkzaamheden en ontwikkelingen in het nabij het plangebied

‘Noordendijklocatie’ gelegen gedeelte van Het Vlij zijn geen directe effecten op

kwalificerende natuurwaarden van Natura 2000-gebieden te verwachten. Structurele en

tijdelijke indirecte effecten van het ruimtebeslag, licht, geluid, bewegingen op nabij en op

ruime afstand gelegen (delen van) Natura 2000-gebieden zijn op grond van die afstand, het

tijdelijk karakter, de beperkte schaal en het ontbreken van een ecologische relatie met

kwalificerende vogel- en vissoorten uit Natura 2000-gebieden niet aan de orde. Een indirect

effect als gevolg van extra stikstofdepositie op hiervoor gevoelige habitattypen is op grond

van de uitgevoerde berekening vrijwel zeker uit te sluiten. De Biesbosch kent slechts enkele

in enige mate stikstofgevoelige habitattypen en andere Natura-2000-gebieden liggen op

zodanig grote afstanden dat een effect onwaarschijnlijk is. Andere directe of indirecte

effecten zijn niet relevant. Uit het voorgaande volgt dat de gebieden beschermende

bepalingen uit de Wnb van toepassing op Natura 2000-gebieden, de verdere uitwerking van

de introductie van getij op het deel van Het Vlij aan en in het bestemmingsplan

‘Noordendijklocatie’ niet in de weg staan.

3 Wet natuurbescherming: soortenbescherming

3.1 Toetsingskader

In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. Hierbij

onderscheiden we drie verschillende beschermingsregimes waaraan verschillende

verbodsbepalingen zijn gekoppeld.

Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.):

lid 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;

lid 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;

lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder

zich te hebben;

lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;

lid 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.

Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn, bijlage I Verdrag van Bern (artikel 3.5 e.v.):

lid 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
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Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te

vangen;

lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;

lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk

te vernielen of te rapen;

lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in

het eerste lid te beschadigen of te vernielen;

lid 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.

Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.)

lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:

° onderdeel a. 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;

° onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld

in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of

° onderdeel 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.

Voor soorten van de Vogelrichtlijn (art.3.1) en Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) geldt dat

vaste rust- en verblijfplaatsen (inclusief functionele leefomgeving) niet opzettelijk verstoord

of vernietigd mogen worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet opzettelijk

mogen worden gedood of verwond.

Voor Andere soorten geldt dat vaste rust- en verblijfplaatsen (inclusief functionele

leefomgeving) van beschermde soorten niet (opzettelijk) vernietigd mogen worden en dat

exemplaren van beschermde soorten niet (opzettelijk) mogen worden gedood of verwond.

Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies

c.q. ministerie van EZ) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen

van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10 Wet natuurbescherming.

De vrijstellingslijsten die in de provinciale verordeningen zijn opgenomen, zijn inmiddels
door alle provincies vastgesteld. Via de Verordening Wet natuurbescherming hebben een
aantal provincies, specifieke soorten als schadesoort aangemerkt en andere (hermelijn en
wezel) van de vrijstellingslijst gehaald. Hier kunnen in de nabije toekomst mogelijk opnieuw
veranderingen in optreden.

Voor beschermde soorten die niet zijn vrijgesteld en waarvoor de voorgenomen activiteiten

strijdig zijn met de bepalingen in de Wet natuurbescherming, geldt een ontheffingsplicht.

Deze kan alleen worden verleend, indien de gunstige staat van instandhouding niet in het

geding is en een geldend belang van toepassing is. Het is ook mogelijk om ten aanzien van

Andere soorten te werken volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de

Wet natuurbescherming, mits de voorgenomen activiteit als zodanig in de gedragscode is
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beschreven. Er is dan geen ontheffingsplicht van toepassing. De gemeente Dordrecht kan

gebruik maken van de Gedragscode opgesteld door de VNG.

3.2 Methode

Bronnenonderzoek

De inventarisatie betreft een onderzoek naar de actueel en potentieel voorkomende

beschermde soorten rond het plangebied. Het bronnenonderzoek heeft als doel een

overzicht te verkrijgen van de beschikbare informatie met betrekking tot het voorkomen van

beschermde soorten in het plangebied en omgeving. Hiervoor zijn de volgende bronnen

gebruikt:

· Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF);

· Soortenatlassen en kaarten uit de kennisdocumenten soorten;

· Gegevens vastgelegd in onderzoeksrapportages (NWC, St. Het Wantij)

· diverse websites. Deze bevatten vaak waarnemingen die nog niet via de NDFF

worden geleverd.

Habitatgeschiktheidsbeoordeling

Op 24 maart 2020 is door een ecologisch deskundige van Sweco Nederland B.V. een

ecologische verkenning (habitatgeschiktheidsbeoordeling) in het plangebied en rond Het Vlij

uitgevoerd, waarbij de aanwezigheid van en de geschiktheid voor (broed-) vogels en andere

beschermde, niet-vrijgestelde soorten is onderzocht en beoordeeld. De verkenning vond bij

hiervoor geschikte weersomstandigheden (helder, windkracht NO3 en 12 graden Celsius)

plaats. Tijdens het bezoek waargenomen vertegenwoordigers van deze en algemene,

vrijgestelde soortgroepen zijn genoteerd. De verkenningen brengt samen met het

bronnenonderzoek de al dan niet beschermde soorten en soortgroepen in beeld die in het

plangebied (kunnen) voorkomen.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten

In vervolg op het voorgaande is bepaald in hoeverre effecten op voorkomende beschermde

soorten kunnen optreden door de voorgenomen werkzaamheden op de werklocatie

plangebied. Op basis van deze analyse concluderen wij of en voor welke soorten(groepen)

eventueel nader onderzoek nodig is.

3.3 Voorkomende ecotopen

In het deel van het plangebied grenzend aan Het Vlij ligt een flink (braakliggend) terrein in

de vorm van een grasveld begrensd door wegen en bebouwing. Opgaande begroeiing is

relatief schaars en bestaat uit struikgewas rondom de gebouwen en enkele hoog opgaande

bomen verspreid over het gebied en de oever van Het Vlij. De oever van Het Vlij is ter

hoogte van het plangebied geheel beschoeid met een steenbekleding. In dit deel van Het

Vlij ligt een eiland met daarop een zeer dichte begroeiing van struiken en bomen. Het Vlij is

voorzien van een schottenwand onder de brug in de Baden-Powelllaan die nu zorgt voor

een demping van het getij. Bij hoog water vanaf 0.5+ NAP ontvangt Het Vlij water, het

afstromen wordt beperkt door de wand. Als gevolg daarvan heeft zich een sliblaag gevormd

in het gedeelte achter de wand.
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3.1 Impressie plangebied ter hoogte van Het Vlij

3.4 Beschermde soorten

Actueel en potentieel voorkomende zoogdieren

De verzamelde gegevens wijzen uit dat rond Het Vlij, in het plangebied, enkele algemene

muizensoorten, de mol en de egel voorkomen. De beschermde bever, steeds algemener

rond en in Dordrecht, heeft het relevante deel van Het Vlij tot dusver alleen incidenteel als

zwerver aangedaan, maar maakte wel regelmatig gebruik van het buiten het plangebied

gelegen al onder getijdenwerking staande gedeelte van Het Vlij. Recente gegevens wijzen

uit dat het dier zich inmiddels gevestigd kan hebben op het eiland in Het Vlij. Het deel van

Het Vlij dat grenst aan het plangebied maakt daarom mogelijk deel uit van het leefgebied.

Het voorkomen van de niet-vrijgestelde waterspitsmuis is mogelijk, maar vanwege de

beschoeide oevers zonder kruidenrijke begroeiing en een geleidelijke gradiënt

onwaarschijnlijk. Waarnemingen zijn niet bekend. Zeker is dat in, maar vooral langs het

plangebied, jagende vleermuizen te vinden zijn. Voor zowel soorten die gebouwen bewonen

(gewone dwergvleermuis, laatvlieger) als voor holten in bomen bewonende soorten

(grootoorvleermuis, watervleermuis) zijn rond Het Vlij, in het plangebied, mogelijk geschikte

verblijfplaatsen te vinden in de vorm van kieren en stootvoegen in de gebouwen en holten in

de bomen op het eiland. In de bomen in het plangebied zelf zijn geen geschikte holten

aangetroffen (NWC 2019).

Actueel en potentieel voorkomende vogels

Uit het gegevensonderzoek en de ecologische verkenning blijkt dat in het plangebied

algemene vogelsoorten van bomen en struiken tot broeden komen of daar te verwachten

zijn. De meeste vogels broeden in de oever van of in het bos op het eiland in Het Vlij. Hier

wordt de ijsvogel gesignaleerd. Wilde eend, krakeend, meerkoet en waterhoentje nestelen

daar langs de met riet begroeide oever. Roofvogels en uilen, soortgroepen beschikkend

over een jaarrond beschermd, vast nest zijn binnen de plangrenzen van de
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Noordendijklocatie niet te verwachten, maar maken mogelijk wel gebruik van de bomen op

het eiland. Voor soorten met een jaarrond beschermd vast nest uit de bebouwde omgeving

(huismus en gierzwaluw) zijn de bestaande gebouwen in het aangrenzend plangebied

waarschijnlijk geschikt. Het voor deze beoordeling relevante water en het eiland zijn

ongeschikt voor het vestigen van deze soorten.

Actueel en potentieel voorkomende overige soorten

Het water van Het Vlij vormt mogelijk een geschikt biotoop voor de kleine modderkruiper

(NWC 2019) en de rivierdonderpad, maar het daadwerkelijk voorkomen van deze soorten is

niet bekend. De kleine modderkruiper kent sinds 2017 geen wettelijk beschermde status

meer, de rivierdonderpad kent die wel. Omdat het water in dit deel van Het Vlij regelmatig

stil staat is een slibslaag ontstaan. De waterkwaliteit is door de periodiek beperkte

verversing van het water (bij lage waterstanden in de rivier) minder goed en zuurstofarm.

Dat maakt de waterpartij in de huidige situatie minder of zelfs ongeschikt voor beide

soorten. Ook de vereiste rijke plantenbegroeiing onder water is niet of nauwelijks aanwezig.

De nu aanwezige schottendam maakt het voor deze en andere vissoorten bovendien

moeilijker om dit deel van Het Vlij te bereiken.

Het voorkomen van reptielen kan worden uitgesloten. Van deze soortgroep zijn hier én in de

zeer wijde omgeving geen vertegenwoordigers aanwezig. Voor algemene en beschermde

amfibieën is geen potentieel geschikt leefgebied aanwezig: in het open water van Het Vlij

leeft vis. Geschikte tuinvijvers of poelen zijn in het plangebied niet aanwezig. Er is net buiten

het plangebied in het verleden alleen een enkele gewone pad gezien.

Buiten het plangebied, aan het Wantij, zijn larven en volwassen exemplaren van de

beschermde rivierrombout gezien. Waarnemingen van deze soort binnen de plangrenzen

zijn niet bekend. De huidige omstandigheden, met regelmatig stilstaand water, periodiek

zuurstofarme omstandigheden, een sliblaag op de bodem en verharde oevers, zijn

ongeschikt voor voortplanting van deze soort. Beschermde, niet-vrijgestelde,

vertegenwoordigers van andere soortgroepen (planten, weekdieren) zijn binnen de

plangrenzen niet waargenomen en ook niet te verwachten. De brede wespenorchis die in

2015 op enkele plaatsen in het plangebied gevonden is heeft geen beschermde status

meer. Geschikte omstandigheden ontbreken.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten

Algemene, vrijgestelde zoogdiersoorten zoals mollen, egels en muizen zijn in het aan Het

Vlij grenzende plangebied te verwachten. Zorgvuldig handelen kan het onopzettelijk

verontrusten en doden voorkomen of beperken. De ontwikkelingen in het plangebied zijn

naar verwachting niet van invloed op jagende of migrerende, niet-vrijgestelde, vleermuizen.

Jagende vleermuizen zijn vooral langs lijnvormige beplanting en nabij water van Het Vlij te

vinden. Eventuele aanpassingen aan de oever langs het plangebied zullen niet van invloed

op jagende vleermuizen zijn als zij bij daglicht en/of geheel buiten het actieve seizoen (april

– september) van vleermuizen worden uitgevoerd. Kapwerkzaamheden ten behoeve van de

aanleg van een natuurvriendelijke oever kunnen wel ten koste gaan van bestaande holten

waarvan boom bewonende soorten gebruik maken. De zomer-, winter- en paarverblijven

van vleermuizen zijn jaarrond beschermd. In de aanwezige bomen zijn weliswaar geen

holten aangetroffen, maar op termijn kunnen die alsnog ontstaan. Daarmee kunnen de

bomen alsnog geschikt worden voor boomholten bewonende soorten. Voorafgaand aan



18 (24)

kapwerkzaamheden is nader onderzoek naar verblijven van vleermuizen dan ook

noodzakelijk.

Verblijfplaatsen van marterachtigen zijn niet aanwezig of te verwachten. Waarnemingen van

de beschermde bever hadden tot dusver betrekking op een incidenteel aanwezig zwervend

exemplaar. In en om het plangebied is inmiddels mogelijk toch een verblijfplaats aanwezig.

Langs het Wantijpark aan het deel van Het Vlij buiten de plangrenzen zijn concrete

aanwijzingen voor een verblijfplaats gevonden, maar daarbij gaat het voor zover bekend om

een rustplaats, niet om een burcht. Het deel van Het Vlij langs het plangebied maakt

mogelijk deel uit van het functioneel leefgebied rond een bewoonde burcht. Nader

ecologisch onderzoek moet duidelijk maken of al dan niet een burcht binnen of dicht bij de

plangrenzen aanwezig is. Door zorgvuldig te handelen in overeenstemming met de Wnb en

die handelwijze vast te leggen in een Ecologisch Werkprotocol kan en zal rekening

gehouden worden met de algemene en beschermde zoogdieren die in en om het

plangebied leven. Uitgangspunt daarvoor is dat bestaande functionele leefgebieden

onverstoord en behouden kunnen blijven. Als uit ecologisch onderzoek blijkt dat het niet

mogelijk is moet een ontheffing soortenbescherming Wnb worden aangevraagd.

Algemene broedvogels genieten bescherming vanaf het moment dat wordt gebroed tot dat

het laatste jong het nest verlaten heeft. Buiten het broedseizoen genieten zij geen

bijzondere bescherming, anders dan de wettelijke zorgplicht. Op het beboste eiland in Het

Vlij zijn geen werkzaamheden voorzien. Jaarrond beschermde nesten van roofvogels en

uilen zijn hier waarschijnlijk niet aanwezig en op de nesten van spechten is geen jaarronde

wettelijke bescherming van toepassing. Zorgvuldig handelen volstaat. Ook als wel jaarrond

beschermde nesten van roofvogels en uilen aanwezig mochten zijn is geen sprake van het

verwijderen ervan. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van dergelijke nesten is daarom

vooralsnog niet aan de orde. Niettemin is aan te bevelen om geheel buiten het

broedseizoen te werken of ruim vóór het vogelbroedseizoen met werkzaamheden te starten.

Het uitvoeren van de werkzaamheden voorkomt het vestigen van broedvogels in het

werkgebied als aanvullend daarop een enkele preventieve maatregel genomen wordt. Als

die planning niet haalbaar is en er wordt pas na aanvang van het broedseizoen gestart en

gewerkt, dan volstaat het tijdig, voorafgaan aan het werk, nemen van preventieve

maatregelen (inzet verjagende middelen, tijdig verwijderen vegetatie) binnen de

werkgrenzen eveneens. De werkzaamheden zijn, als conform het voorgaande gewerkt

wordt en ze vast te leggen in een ecologisch werkprotocol, daarmee niet van invloed op

broedende vogelsoorten binnen of buiten de werkgrenzen. Werken in het broedseizoen, als

zich toch broedvogels binnen de werkgrenzen gevestigd hebben, is niet mogelijk.

Van vertegenwoordigers van andere beschermde, bijzondere en niet-vrijgestelde

soortgroepen in en om Het Vlij langs de Noordendijklocatie en het beinvloedingsgebied

daaromheen is niets gebleken. Er zijn geen waarnemingen bekend van bijzondere of

beschermde vissoorten. Vanwege de beperkte kwaliteit van het watergedeelte achter de

dam zijn zij er ook niet te verwachten. Door bij het baggeren zorgvuldig te handelen conform

een Ecologisch Werkprotocol kan rekening gehouden worden met eventueel in het

werkgebied aanwezige al of niet beschermde vissoorten. Negatieve effecten van het

voornemen op vissen, reptielen, amfibieën, planten, insecten en weekdieren kunnen bij

voorbaat en volledig uitgesloten worden.
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Conclusie soortenbescherming Wet natuurbescherming

Het planvoornemen is niet van invloed op beschermde zoogdiersoorten. Al dan niet strikter

beschermde, niet vrijgestelde zoogdieren als vleermuizen zijn vooral jagend langs de oever

van Het Vlij te verwachten. Daar vinden in de actieve periode, de nachtelijke uren of in het

actieve seizoen van vleermuizen in principe geen werkzaamheden plaats. Ook zijn ruim

voldoende uitwijkmogelijkheden voorhanden. Verblijfplaatsen in bomen en gebouwen zijn

niet bekend, maar ruim voorafgaand aan eventuele sloop- of kapwerkzaamheden in de

omgeving moet daarop nogmaals gecontroleerd worden. Als zij aanwezig blijken te zijn is

het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk. Het verlenen daarvan is op grond van het

algemene voorkomen van de te verwachten soorten mogelijk. Het deel van Het Vlij dat

langs het plangebied ligt is mogelijk van belang als rust- of foerageergebied van de bever:

er is dan sprake van een onderdeel van het functioneel leefgebied. Nader ecologisch

onderzoek moet aantonen of dat hier het geval is. Het vóórkomen van algemene en

beschermde zoogdieren staat verdere planvorming niet bij voorbaat in de weg, uiteraard op

voorwaarde dat zorgvuldig wordt gehandeld en zo nodig aanvullend ecologisch onderzoek

wordt verricht. Als daaruit blijkt dat de werkzaamheden ten koste gaan van jaarrond

beschermde verblijfplaatsen of delen van een functioneel leefgebied moet een ontheffing

aangevraagd worden.

De voorgenomen werkzaamheden zijn niet van invloed op broedende vogelsoorten als de

werkzaamheden ruim vóór of na het broedseizoen opgestart worden en/of tijdig preventieve

maatregelen worden genomen.  Broedvogels beschikkend over een jaarrond beschermd

vast nest zijn in en om Het Vlij waarschijnlijk niet aanwezig en indien dat wel het geval

mocht zijn dan worden zij niet verstoord. Vervolgonderzoek of – procedures zijn niet aan de

orde, zorgvuldig handelen conform de Gedragscode en/of een Ecologisch Werkprotocol en

daarmee de soortenbescherming uit de Wet natuurbescherming volstaat.

Het voorkomen van niet-vrijgestelde vertegenwoordigers van andere soortgroepen is niet

bekend. Zij zijn in het plangebied ook niet te verwachten, met uitzondering van Het Vlij en

de oevers daarvan. In de huidige situatie is dit gedeelte van Het Vlij ongeschikt voor de tot

voor kort beschermde kleine modderkruiper, de beschermde rivierdonderpad en voor de

voortplanting van de eveneens beschermde rivierrombout.

Verwijderen van de schottenwand, het daarmee toelaten van getijdenwerking, verwijderen

van de sliblaag en het weghalen van de steenbekleding voor het natuurvriendelijk

aanpassen van de oevers maakt het vestigen van bever, rivierrombout, kleine

modderkruiper, rivierdonderdpad, spindotter en andere rivierbegeleidende soorten alsnog

mogelijk. Hierdoor verdwijnt niet alleen een barrière, de ingreep zal zowel de waterkwaliteit

verbeteren als de biodiversiteit verhogen.

Uit het bovenstaande volgt dat de werkzaamheden in het plangebied in overeenstemming

met de soorten beschermende bepalingen uit Wnb kunnen worden uitgevoerd. Omdat

soorten het gebied mogelijk alsnog bereikt hebben of kunnen bereiken omdat de uitvoering

nog op zich laat wachten, kan het uitvoeren van aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn.

Van het planvoornemen zelf kan een gunstig effect op de biodiversiteit uit gaan als de

schottenwand in Het Vlij wordt verwijderd en de oevers daarvan worden aangepast. De

maatregel vergroot de invloed van het getij en leidt door de structurelere verversing van het
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water tot een verbetering van de waterkwaliteit. Van beiden is een gunstige invloed op de

biodiversiteit van Het Vlij te verwachten.

4 Natuurbeleidskaders

4.1 Toetsingskader

Het beleidskader van de overheid dat niet in wetgeving is vastgelegd, bestaat uit:

· provinciaal beleid

° Natuurnetwerk Nederland (NNN)

° Weidevogelgebieden

° Ganzenfoerageergebieden

° Strategische reservering natuur

Natuurnetwerk Nederland
De wettelijke bescherming (Wro) van het NNN is geregeld via het bestemmingsplan. Het

NNN voor provincie Zuid-Holland is vastgelegd in de provinciale ruimtelijke verordening.

De afweging voor ingrepen in het NNN gaat volgens het ‘nee, tenzij-principe’. In

onderstaand schema is dit stapsgewijs weergegeven. Ingrepen met een significant

negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken en waarden mogen niet plaatsvinden, tenzij

er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en indien er geen alternatieven

zijn. Indien bij een ingreep schade wordt aangericht aan een NNN-gebied, dan dient dit in

ieder geval gemitigeerd te worden. De resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of

oppervlakte dient te worden gecompenseerd. Daarnaast kan salderen van positieve en

negatieve effecten op het NNN uitkomst bieden om projecten in het NNN te realiseren. Het

verkennend natuuronderzoek geeft inzicht in de ligging van NNN-gebieden in de omgeving

van het plangebied en de noodzaak voor het doorlopen van een ‘nee, tenzij’ procedure. In

de provincie Zuid-Holland is de externe werking van het NNN niet van toepassing. Een ‘nee,

tenzij-toets’ behoeft alleen te worden doorlopen, indien er sprake is van een RO-procedure

met betrekking tot wijziging van de bestemming van het plangebied.

Weidevogel- en ganzenfoerageergebieden
In het kader van het provinciaal beleid van Zuid-Holland zijn belangrijke

weidevogelgebieden aangewezen. Op deze gebieden is het ‘nee-tenzij-beginsel’ van

toepassing. Bij netto aantasting/verstoring is er sprake van compensatieplicht en moet er

sprake is van groot openbaar belang en geen alternatieven. Voor ganzenfoerageergebieden

is het nee-tenzij beginsel niet van toepassing. De aanwijzing heeft geen consequenties in

het kader van ruimtelijke ordeningsprocedures.

Strategische reservering natuur
Dit betreft agrarische gebieden die in de Provincie Zuid-Holland zijn aangewezen in het

kader van internationale verplichtingen, maar geen deel uitmaken van het NNN. Deze

gebieden vallen onder het ‘nee-tenzij-beginsel’.



21 (24)

Schema: Het ‘nee, tenzij’-principe van het compensatiebeginsel.

Inventarisatie

Het Vlij maakt deel uit van het Natuurnetwerk in Zuid-Holland. Belangrijke weidevogel- en

ganzenfoerageergebieden of een strategische reservering natuur zijn in de directe

omgeving niet aanwezig. De ligging van het plangebied nabij het Natuurnetwerk Zuid-

Holland is weergegeven in figuur 4.1.

Figuur 4.1 Ligging deel Vlij bij plangebied in Natuurnetwerk Zuid-Holland (Bron: GeoLoket Zuid-
Holland)

Analyse en toetsing effecten

Het voorgaande maakt duidelijk dat het water van en het eiland in Het Vlij deel uitmaken

van het Natuurnetwerk Zuid-Holland, net als het daarnaast gelegen Wantijpark. Het water

van Het Vlij valt onder het beheertype  ‘N02.01 Rivier’. Op het eiland is het beheertype

‘N14.03 Haagbeuken- essenbos’ van toepassing. Op het eiland zelf zijn geen

werkzaamheden gepland. Alleen de oevers van Het Vlij worden mogelijk aangepast. Van

het meer onder invloed van het zoetwatergetij brengen van Het Vlij zijn geen negatieve
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effecten op de aanwezige natuurwaarden te verwachten. Er is geen sprake van enig verlies

van oppervlak Natuurnetwerk. Het oostelijk deel van Het Vlij staat nu al onder invloed van

getijdenbewegingen, het westelijk gedeelte krijgt via het gedempte tij alleen de hoog water

perioden mee. Fluctuaties in het waterpeil leiden alleen tot periodieke dalingen van het

waterpeil ten opzichte van de huidige situatie en daarmee tot een grotere getijdezone langs

de oever van het eiland. De regelmatigere verversing van het water kan de kwaliteit daarvan

verbeteren. Het verwijderen van de barrière geeft toegang aan migrerende vissen. Van

beide ontwikkelingen is een waardevol en daarom als positief te waarderen effect op de

natuurwaarden te verwachten. Een ontwikkeling die bovendien geheel aansluit op de

beheertypen die hier van toepassing zijn en te beschouwen zijn als een passende

natuurherstel- of ontwikkelingsmaatregel. Omdat de bestemming van Het Vlij niet wijzigt is

er vooralsnog geen noodzaak om een ‘nee, tenzij’ procedure te doorlopen. Een nadere

beoordeling daarvan is aan te bevelen als de plannen concreter worden.

De werkzaamheden in en rond Het Vlij zijn niet van invloed op de natuurwaarden binnen het

Natuurnetwerk, anders dan al getoetst op grond van de Wnb. Zij leiden niet tot een

structureel verlies van oppervlak of aantasting van wezenlijke kenmerken van het

Natuurnetwerk. Effecten zijn uitgesloten. De werkzaamheden zijn ook niet van invloed op

weidevogel- en ganzenopvanggebieden in de omgeving, die zijn niet aanwezig.

Vervolgstappen zijn momenteel niet aan de orde.

5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Wet natuurbescherming

5.1.1 Wet natuurbescherming: onderdeel Natura 2000-gebieden

Het Vlij ligt niet binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebieden

liggen op afstanden van 4 kilometer of aanzienlijk meer daarvandaan. De

Noordendijklocatie en dit deel van Het Vlij wordt van deze gebieden gescheiden door

wegen, dijken, beplanting en stedelijke bebouwing. Er doet zich geen direct of indirect

(externe werking N2000) effect voor waar het om verstoring als gevolg van licht, geluid of

bewegingen in en om het plangebied gaat.  Er is geen relatie tussen de kwalificerende

vogelsoorten die in zeer kleine aantallen van het deel van Het Vlij bij het plangebied gebruik

maken of van (kwalificerende) vissoorten die ook rondom het plangebied leven en de

instandhoudingsdoelen van een specifiek Natura 2000-gebied zoals de Biesbosch.

Een indirect effect als gevolg van extra stikstofdepositie op hiervoor gevoelige habitattypen

in Natura 2000-gebieden is op grond van de afstand en de tijdelijke en beperkte aard van de

werkzaamheden onwaarschijnlijk zo blijkt uit de uitgevoerde stikstofberekening voor het

gehele plan. Omdat werkzaamheden voor een eventuele oeveraanpassing geen deel uit

hebben gemaakt van deze berekening is het ter onderbouwing nogmaals uitvoeren van een

stikstofberekening niettemin aan te bevelen.

Het aanvragen van een vergunning gebiedsbescherming Wnb is niet nodig voor het toelaten

van getijdenwerking als onderdeel van het bestemmingsplan voor de Noordendijklocatie, als

de aanvullende stikstofberekening bevestigd dat er geen sprake is van een overbelasting

door stikstofdepositie op daarvoor gevoelige habitattypen in een Natura 2000-gebied. De

voorgenomen ontwikkeling van het bestemmingsplan voor de Noordendijklocatie kan in
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overeenstemming met de gebiedsbescherming Wnb uitgevoerd worden voor zover het om

het verruimen van de getijdenwerking in Het Vlij gaat.

5.1.2 Wet natuurbescherming: onderdeel soortenbescherming

Van niet-vrijgestelde, strikter beschermde zoogdieren zijn alleen jagende vleermuizen met

zekerheid in of om Het Vlij te verwachten. Rond Het Vlij in en buiten het plangebied gelegen

groenstructuren blijven vrijwel onverstoord en beschikbaar, omdat in de nachtelijke uren niet

wordt gewerkt. Nader onderzoek naar aanwezige vleermuisverblijven kan nodig zijn. Van

een rol van dit gedeelte van Het Vlij als functioneel leefgebied voor de bever is mogelijk ook

sprake. Nader onderzoek moet uitwijzen waaruit het belang voor de bever bestaat. Voor alle

soorten zijn ruim voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig.

De werkzaamheden worden in principe buiten het broedseizoen of ruim voorafgaand aan

het broedseizoen uitgevoerd of opgestart. Verstoring van broedvogels is dan niet aan de

orde omdat broedvogels afwezig zijn of vestiging tijdig wordt voorkomen door het werken

zelf. Indien nodig wordt met preventieve maatregelen voorkomen dat zich broedvogels in

het plangebied kunnen vestigen. De werkzaamheden zijn daarmee niet van invloed op

algemene broedende vogelsoorten.

De huidige waterkwaliteit sluit het voorkomen van beschermde vissoorten en libellen vrijwel

uit. Het verruimen van het getij en het aanpassen van de oevers verbetert de geschiktheid

voor onder meer rivierdonderpad en rivierrombout. De werkzaamheden hebben naar

verwachting een positieve invloed op het voorkomen van vissoorten en watergebonden

insecten.

Binnen de plangrenzen zijn geen bijzondere plantensoorten gevonden. Er zijn geen

voortplantingsplaatsen, vaste verblijfplaatsen of exemplaren van zwaarder beschermde,

niet-vrijgestelde reptielen, amfibieën en weekdieren bekend. Zij worden er ook niet

verwacht. Een effect kan worden uitgesloten

Samenvattend: het toelaten van getijdenwerking kan in overeenstemming met de soorten

beschermende bepalingen uit de wet worden uitgevoerd door zorgvuldig handelen en

eventueel het nemen van enkele preventieve maatregelen voor broedvogels bij

aanlegwerkzaamheden aan de oevers.

Het aanvragen van een ontheffing soortenbescherming Wnb is op grond van de huidige

gegevens alleen noodzakelijk als uit nader onderzoek blijkt dat het gebied toch van belang

is voor de bever, de rivierdonderpad of de rivierrombout en de werkzaamheden daarop van

wezenlijke invloed kunnen zijn. Omdat ook planvorming tijd vraagt kan aanvullend

onderzoek nodig worden. Aan te bevelen is om de werkzaamheden uit te voeren op grond

van een Ecologisch Werkprotocol conform de Wnb.

5.2 Natuurbeleidskaders

Natuurnetwerk Nederland

Van een verlies van oppervlak Natuurnetwerk is geen sprake. Door werkzaamheden langs

de oevers van Het Vlij gaat geen oppervlak met natuurwaarden structureel verloren. Er is

geen nader veldonderzoek,  effectonderzoek of procedurele stap noodzakelijk omdat de
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bestemming van Het Vlij niet wijzigt. Maatregelen om effecten te beperken zijn niet aan de

orde.

Samenvattende tabel
Effecten Nader

veldonderzoek

Nader

effectonderzoek

Mitigerende

maatregelen

Nadere

procedure

Wet

natuurbescherming,

Natura 2000- gebieden

· Stikstof · Geen · Aanvullende

AERIUS

berekening

· Afhankelijk

resultaat

· Afhankelijk

resultaat

Wet

natuurbescherming,

soorten

· Vleermuizen

· Broedvogels

· Bever

· Rivierdonderp

ad

· Rivierrombout

· Controle

· Controle

· Controle

· Controle

· Controle

· Verblijfplaats

en

· Indien

aanwezig

· Indien

aanwezig

· Indien

aanwezig

· Indien

aanwezig

· Preventieve

maatregelen

· Preventieve

maatregelen

· Preventieve

maatregelen

· Preventieve

maatregelen

· Preventieve

maatregelen

· Werkprotocol

en/of

ontheffing

· Werkprotocol

· Werkprotocol

en/of

ontheffing

· Werkprotocol

en/of

ontheffing

· Werkprotocol

en/of

ontheffing

Natuurnetwerk

Nederland

· Geen · Geen · Geen · Geen · Geen
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Samenvatting 

 

Onderstaande tabel geeft de conclusies uit voorliggend rapport weer. Voor de volledigheid en 

om een verkeerde interpretatie te voorkomen, dient ook hoofdstuk 6 (effecten, verplichtingen en 

aanbevelingen) gelezen te worden.  

 

Soortgroep Effecten beschermde 

soorten 

Verplichtingen 

Vleermuizen 

 

- Gewone dwergvleermuis 

- Ruige dwergvleermuis 

- Laatvlieger 

- Watervleermuis 

- Meervleermuis 

Verstoring middels licht 

tijdens werkzaamheden. 

 

Zorgplicht; bijvoorbeeld maatregelen om 

verstoring door verlichting tijdens werk-

zaamheden en in toekomstige situatie 

zoveel mogelijk te voorkomen. 
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1. Inleiding 

 

Er zijn plannen om diverse gebouwen aan de Noordendijk te Dordrecht, te slopen. Deze 

werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de aanwezige flora en fauna in het plange-

bied. In het kader van de Wet natuurbescherming dient bij dergelijke ingrepen onderzoek 

gedaan te worden naar (mogelijke) aanwezige natuurwaarden en dient een beoordeling 

gemaakt te worden van eventuele negatieve effecten van de voorgenomen plannen op 

deze waarden. 

 

In december 2018 is door het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) reeds een 

quickscan flora en fauna uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de bebouwing die ge-

sloopt dient te worden, geschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen. Daarnaast zijn het 

plangebied en haar directe omgeving geschikt als vliegroute en/of foerageergebied voor 

vleermuizen. Om aanwezigheid van vleermuizen aan te kunnen tonen, dan wel uit te 

kunnen sluiten, is aanvullend onderzoek nodig.  

 

De Gemeente Dordrecht heeft het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) opdracht 

gegeven voor het uitvoeren van een dergelijk aanvullend onderzoeken voor advisering 

omtrent de relevante natuurwetgeving. 
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2. Gebiedsbeschrijving en voorgenomen plannen 

 

Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied bevindt zich in de bebouwde kom van Dordrecht (provincie Zuid-Holland) 

tussen de Noordendijk, de Oranjelaan en de Baden-Powellaan (figuur 1). Op dit moment 

wordt het plangebied gekenmerkt door appartementencomplexen en schoolgebouwen. 

De voorgenomen plannen omvatten de sloop van de schoolgebouwen aan de Doctor 

L.L. Zamenhoflaan 5 en 27 en Noordendijk 264. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figuur 1: Het plangebied te Dordrecht met uitvergroting van de locaties van de bebouwing  (rood omlijnd). 
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 3. Wettelijk kader 
 

In Nederland is de bescherming van belangrijke natuurwaarden vanaf 2017 wettelijk 

vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het gaat hierbij zowel om bescherming 

van soorten als bescherming van gebieden.  

 

Onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming 

De provincies zijn sinds 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet 

natuurbescherming en dus ook voor ontheffingsaanvragen. 

Om een ontheffingsaanvraag in behandeling te nemen, dient het onderzoek aan goed-

gekeurde voorwaarden (o.a. ten aanzien van methode, intensiteit, periode, tijd tussen 

onderzoeksmomenten) te voldoen. Slechts als het onderzoek volgens deze voorwaar-

den uitgevoerd is, kan volgens de wetgever een goed onderbouwde uitspraak gedaan 

worden over; 

- de aanwezigheid van beschermde soorten; 

- de functie van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor deze beschermde 

soorten; 

- het belang van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor aanwezige be-

schermde soorten; 

- de effecten van plannen op deze soorten; 

- de keuze voor te nemen (mitigerende- en/of compenserende) maatregelen.  

De voorwaarden waaraan onderzoek moet voldoen, staan beschreven in de kennisdo-

cumenten die in opdracht van de wetgever door BIJ12 opgesteld zijn en de inventarisa-

tieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus. Onderzoeken die niet volgens deze 

voorwaarden uitgevoerd zijn, kunnen volgens het bevoegd gezag geen basis en onder-

bouwing vormen van ontheffingsaanvragen en aanvragen zullen om die reden afgewe-

zen worden.  

 

Het NWC is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en werkt volgens bovenge-

noemde kennisdocumenten en inventarisatieprotocollen.  

 

Soortbescherming 

Voor dier- en plantensoorten zijn in de Wnb een aantal verbodsbepalingen opgenomen, 

waarvan vooral de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 belangrijk zijn in het kader van flora- en 

faunaonderzoek bij onder andere ruimtelijke ontwikkelingen (tekstvak 1 op de volgende 

pagina).  

 

De verbodsbepalingen uit de artikelen gelden overal in Nederland, ongeacht het type of 

de omvang van de werkzaamheden of activiteiten die uitgevoerd worden. De bepalingen 

uit de Wnb kunnen daarom van invloed zijn op ruimtelijke ingrepen, zoals het aanleggen 

van infrastructuur, het slopen en realiseren van bebouwing, het uitbreiden van industrie-

gebieden en het kappen van bomen. Ook bij het opstellen of herzien van 
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bestemmingsplannen zijn de bepalingen uit de Wnb van belang. In het kader van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het voorzorgsbeginsel (Algemene Wet Bestuursrecht) dient 

bij het opstellen en herzien van bestemmingsplannen en bij (ruimtelijke) activiteiten een 

toetsing aan de Wnb plaats te vinden. Deze toetsing moet de volgende onderdelen be-

vatten: 

• Een inventarisatie van het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoor-

ten in het plangebied en binnen de invloedssfeer van de activiteit; 

• Een inventarisatie en beoordeling van (significant) nadelige effecten als gevolg van de 

activiteit, op beschermde soorten die binnen het plangebied en/of binnen de invloeds-

sfeer van de activiteit aanwezig zijn; 

• Indien nodig een opname van maatregelen die de negatieve effecten op de be-

schermde soorten en hun leefgebieden mitigeren en/of compenseren. 

 

De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten die ook terug te vinden zijn in de 

artikelen met verbodsbepalingen: alle vogels uit de Europese Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 

alle soorten die in de Europese Habitatrichtlijn vermeld worden (artikel 3.5) en “overige 

soorten” (artikel 3.10) die alleen op nationaal niveau beschermd worden. Provincies mo-

gen afwijken van de lijst met “overige soorten” door vrijstelling te verlenen voor bepaalde 

soorten. Hierdoor kan deze lijst per provincie verschillen. Een overzicht van alle be-

schermde soorten is te vinden in bijlage 1.  

 

Soorten Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

Wanneer één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.1 en/of artikel 3.5 Wnb over-

treden worden door de voorgenomen activiteit, dient een ontheffing aangevraagd te wor-

den bij de provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Een ontheffing voor het overtreden 

van verbodsbepalingen wordt voor soorten uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn alleen 

verleend wanneer voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden: 

• Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 

• Zij is nodig:  

a) In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; of 

b) In het belang van een dwingende reden van groot openbaar belang; of 

c) In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

• Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort 

in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te 

laten voortbestaan.  

Voor vogels kan echter geen beroep gedaan worden op belang b “dwingende reden van 

groot openbaar belang”. 

Wanneer overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen kan worden door het treffen 

van mitigerende maatregelen, is het aanvragen van een ontheffing niet nodig. Wel kan 

in dergelijke gevallen toch ontheffing aangevraagd worden om de te treffen maatregelen 
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goed te laten keuren. Indien het bevoegd gezag de maatregelen goedkeurt, wordt door 

hen een “positieve afwijzing” afgegeven. 

 

 Tekstvak 1: Verbodsbepalingen Wet Natuurbescherming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de aanvraag van een ontheffing in het kader van de Wnb zijn een activiteitenplan en, 

in sommige gevallen, een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevindingen 

uit de flora- en faunatoets vermeld en worden maatregelen beschreven die uitgevoerd 

zullen worden om ervoor te zorgen dat de nadelige effecten op beschermde plant- en 

 
Artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 Wet Natuurbescherming: 

 

Artikel 3.1 

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 be-

doeld 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. 

 

Artikel 3.5 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV bij 

de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag 

van Bonn, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden eieren van de 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 be-

doeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn 

of bijdrage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-

zettelijk te plukken en te verzamelen of af te snijden, te ontwortelen of te vernie-

len.  

 

Artikel 3.10 

1. Het is verboden: 

a) In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlin-

ders, libellen en kevers van de soorten genoemd in de bijlage, onder-

deel 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; 

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. 
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diersoorten in en binnen de invloedssfeer van de activiteit zoveel mogelijk te voorkomen, 

dan wel te beperken.  

Overige soorten  

Voor de soorten uit deze categorie geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit 

artikel 3.10 mits een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode van toe-

passing is op de activiteit. Indien aantoonbaar gewerkt kan worden volgens een der-

gelijke gedragscode, hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden voor het overtreden 

van één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.10 van de Wnb.  

Indien er geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet 

mogelijk is om volgens een dergelijke gedragscode te werken, dient bij overtreding van 

verbodsbepalingen wel een ontheffing aangevraagd te worden. De ontheffing kan voor 

deze soorten echter op grond van meer belangen verleend worden dan het geval is voor 

de Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten.  

 

Zorgplicht 

Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht uit 

artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming. Deze houdt in dat mogelijke nadelige ge-

volgen voor planten en dieren, voor zover redelijk, zoveel mogelijk vermeden moeten 

worden. 

 

Gebiedsbescherming 

Bescherming van natuurgebieden en hun bijzondere natuurwaarden vindt onder de Wet 

Natuurbescherming plaats via Europese Natura 2000 -gebieden. De Wet Natuurbe-

scherming regelt de bescherming van specifieke natuurwaarden in gebieden die in het 

kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen en/of aangemeld zijn als 

speciale beschermingszone (Natura 2000-gebieden). Voor deze beschermde gebieden 

zijn aanwijzingsbesluiten opgesteld waarin beschreven staat voor welke (natuurlijke) ha-

bitats en dier- en plantensoorten het gebied aangewezen is. Voor deze kwalificerende 

waarden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld.  

Projecten, plannen en andere handelingen die nadelige effecten hebben op één of meer-

dere instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, zijn vergunningplicht 

of moeten de goedkeuring, een “bestuurlijk oordeel”, van het bevoegd gezag hebben (in 

veel gevallen zijn dit Gedeputeerde Staten en in andere gevallen is dit de minister van 

Economische Zaken). Zij oordelen dan dat een vergunning niet nodig is. Of deze goed-

keuring wordt gegeven, is afhankelijk van de uitkomst van de zogenaamde habitattoets.  

Uit de habitattoets kunnen drie mogelijkheden volgen: 

• Er is zeker geen nadelig effect. In dit geval is er geen vergunning nodig in het kader 

van de Wet natuurbescherming; 

• Er is sprake van een nadelig effect in de vorm van verstoring, maar dit is niet signifi-

cant en er is geen sprake van verslechtering van aangewezen habitats. Hieruit volgt 
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dat een vergunningaanvraag niet aan de orde is. Wel is een bestuurlijk oordeel van 

het bevoegd gezag nodig; 

• Er is sprake van een mogelijk significant nadelig effect in de vorm van verstoring en/of 

er is sprake van verslechtering van aangewezen habitats. In dit geval dient een pas-

sende beoordeling opgesteld te worden en is een vergunning nodig. 

 

Een ‘passende beoordeling’ is een rapport waarin (de zo exact mogelijke omvang van) 

de effecten, afzonderlijk of in combinatie met andere activiteiten, van een plan, project 

of handeling op een Natura 2000-gebied beschreven staan. Deze nadelige effecten wor-

den in relatie tot de instandhoudingsdoelen bepaald.  

Indien uit de passende beoordeling volgt dat er significant nadelige gevolgen op zullen 

treden, moeten de plannen getoetst worden aan de zogenaamde ADC-criteria; 

1. Zijn er Alternatieven? 

2. Is er sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang? 

3. Zijn er Compenserende maatregelen voorzien?  

 

Wanneer er een alternatief bestaat voor de voorgenomen plannen dat niet tot significant 

nadelige effecten op instandhoudingsdoelstellingen leidt, moet dit alternatief gekozen 

worden. De ecologische belangen hebben in dit geval voorrang op economische belan-

gen.  

Wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn, er sprake is van een dwingende reden 

van groot openbaar belang en/of er voldoende compenserende maatregelen getroffen 

worden, kan vergunning voor de voorgenomen plannen verleend worden. 

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) is een Neder-

lands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincies zijn 

verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. De be-

scherming van het natuurnetwerk is opgenomen in de Verordening Ruimte van de des-

betreffende provincie en valt hiermee buiten de Wet Natuurbescherming.  

Natuurwaarden van het NNN worden afgemeten aan doelsoorten. Het is belangrijk dat 

verlies van en winst aan belangrijke natuurwaarden hieraan worden afgemeten. Ruim-

telijke ingrepen moeten vooraf worden getoetst op hun effect op het areaal, de samen-

hang en de kwaliteit van het NNN. Ingrepen die geen significant negatief effect op we-

zenlijke kenmerken en waarden van het NNN hebben, kunnen in principe doorgang vin-

den. Als echter het tegenovergestelde geldt, hangt doorgang van de plannen onder meer 

af van het belang van de plannen en van de mogelijkheden voor mitigatie en compen-

satie. Hierbij geldt het 'Nee, tenzij-regime'. Per saldo dient de kwaliteit en/of kwantiteit 

van het NNN te verbeteren. Waar Natura 2000 -gebieden met het NNN overlappen, blijft 

ook het NNN-regime gelden. 
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4.  Methode 

 

Vleermuizen gebruiken het landschap gedurende het jaar op verschillende manieren; 

door het jaar heen maken ze gebruik van kraamplaatsen, zomerverblijfplaatsen, paar-

verblijven, winterverblijfplaatsen en jachtgebied. Daarnaast gebruiken ze landschaps-

elementen, zoals bomenrijen en watergangen als vliegroute. Om de aanwezigheid van 

vleermuizen in het plangebied vast te stellen wordt gebruikt gemaakt van het 

vleermuisprotocol (maart, 2017) dat dit onderzoek beschrijft. Het vleermuisprotocol stelt 

dat tenminste zes inventarisatiemomenten, verspreid over de periode half mei - begin 

oktober, nodig zijn om de verschillende functies die de aanwezige bebouwing mogelijk 

voor vleermuizen vervult zo goed mogelijk te inventariseren (bijlage 2). Uit de quickscan, 

die in december 2018 is uitgevoerd door het NWC, is gebleken dat een deel van de 

bebouwing in het plangebied over openingen en ruimtes beschikt die door vleermuizen 

gebruikt kunnen worden als vaste verblijfplaats. Nader onderzoek naar de functie van 

deze bebouwing voor vleermuizen was daarom nodig. Vleermuizen maken gebruik van 

betimmering, spouwgaten, daklijsten of dakbedekking van bebouwing als kraam-, zomer- 

en/of paarverblijfplaats. In de winter wordt voornamelijk gebruik gemaakt van 

spouwmuren, dakpannen en/of betimmering aan gebouwen. De bebouwing binnen het 

plangebied is door de aanwezigheid van spouwgaten  geschikt als kraam-, zomer-, paar- 

en/of winterverblijfplaats voor de Gewone dwergvleermuis en de Laatvlieger. Daarnaast 

zou het plangebied en haar nabije omgeving door vleermuizen gebruikt kunnen worden 

als vliegroute en/of foerageergebied. Dit vanwege de aanwezigheid van watergangen en 

groenzones met lijnvormige bomenrijen in de directe omgeving van het plangebied.  

 

Het vleermuisonderzoek in het plangebied aan de Noordendijk is geheel volgens het 

vleermuisprotocol uitgevoerd. In totaal hebben er zeven inventarisaties per gebouw 

plaatsgevonden; drie in de kraam/zomerperiode (half mei - half juli 2018), twee 

inventarisaties in de zomer/paarperiode (half augustus - begin oktober 2018) en twee 

inventarisatien in de zwermperiode (1 augustus - 10 september 2018). Twee van de 

inventarisaties in de zomer/paarperiode zijn gecombineerd met een inventarisatie in de 

zwermperiode. Door het uitvoeren van deze inventarisaties zijn alle soorten, die kunnen 

voorkomen in het gebied, waargenomen en is de functie van het gebied vastgesteld. 

 

De inventarisaties zijn uitgevoerd op 14, 15 en 16 augustus en op 12 en 13 september 

2019, 3 en 16 juni en 13 juli 2020. De weersomstandigheden (gemiddelde temperatuur, 

neerslag en gemiddelde windsnelheid) op deze dagen, de start- en eindtijden van de 

vleermuisinventarisaties en de tijd van zonsondergang (ZO), worden vermeld in tabel 1. 

De gegevens over de weersomstandigheden zijn ter plaatse gemeten of ingeschat door 

de waarnemers. 
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Tabel 1: Weersomstandigheden, start- en eindtijd en tijd van zonsondergang. 

Datum Temp. 

(ºC) 

Wind 

(Bft) 

Bewolking Neerslag Start Eind ZO* Aantal 

 waarnemers 

14-08-2019 15 2 8/8 Droog 21:15 23:10 21:07 4 

15-08-2019 15 2 8/8 Droog 00:00 02:00 21:05 4 

15-08-2019 18 2 1/8 Droog 21:10 23:10 21:05 2 

16-08-2019 18 2 1/8 Droog 00:00 02:00 21:03 2 

12-09-2019 18 4 6/8 Droog 20:00 22:30 20:03 4 

13-09-2019 18 4 6/8 Droog 00:00 02:00 20:01 4 

03-06-2020 12 2 4/8 Droog 03:00 05:35 05:27 5 

16-06-2020 17 1 7/8 Droog 21:55 00:30 22:02 4 

13-07-2020 18 1 7/8 Droog 21:50 00:25 21:55 4 

*Zonsopkomst 

 

De zeven inventarisaties per gebouw zijn in de ochtend, avond en nacht uitgevoerd. 

Vanwege de grote omvang van het gebouw zijn de vleermuisgeschikte delen van het 

gebouw door meerdere waarnemers in de gaten gehouden. Deze personen stonden 

zodanig opgesteld dat zoveel mogelijk zijden van de bebouwing in de gaten gehouden 

konden worden. Hierbij is tenminste 90% van het plangebied overzien. 

 

Tijdens de avondinventarisaties is vooral gelet op uitvliegende vleermuizen en op 

vleermuizen die al rond zonsondergang actief waren. Wanneer een vleermuis rond 

zonsondergang wordt waargenomen, kan dit namelijk op de aanwezigheid van een 

verblijfplaats in de directe omgeving duiden. Dit omdat de meeste vleermuissoorten rond 

zonsondergang hun verblijfplaats verlaten en dan naar hun foerageergebieden vliegen. 

Vleermuizen die rond zonsondergang bij het te onderzoeken object worden 

waargenomen, hebben nog geen grote afstand af kunnen leggen, waaruit opgemaakt kan 

worden dat zij mogelijk in het object een verblijfplaats hebben. Gedurende de 

inventarisaties in de paarperiode is tevens gelet op vleermuizen die sociale geluiden 

(waaronder werfroepjes) uitstoten en die paargedrag vertonen. Dergelijke geluiden en 

gedragingen kunnen duiden op de aanwezigheid van een paarverblijfplaats. Onderzoek 

naar winterverblijfplaatsen is gedaan in de periode van 1 augustus tot en met 10 

september vanaf middernacht tot twee uur erna. In deze periode gaat met name de 

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) zwermgedrag vertonen. Dit zwermge-

drag duidt erop dat de vleermuizen in dit deel van de bebouwing de winter kunnen door-

brengen. 

 

Tijdens de zeven veldbezoeken per gebouw is gebruikgemaakt van heterodyne 

batdetectors (type Pettersson D-240X en D-1000X). Met behulp van deze batdetectors 

zijn de waargenomen vleermuissoorten op naam gebracht en is voldaan aan het 

vleermuisprotocol van 2017. 
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5. Resultaten 

 

In totaal zijn er vijf vleermuissoorten waargenomen; de Gewone dwergvleermuis (Pi-

pistrellus pipistrellus), de Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), de Laatvlieger 

(Eptesicus serotinus), de Watervleermuis (Myotis daubentonii) en de Meervleermuis 

(Myotis dasycneme). Tijdens iedere telling zijn meerdere gewone dwergvleermuizen ja-

gend en passerend waargenomen rondom de bebouwing. Er zijn geen kraamverblijf-

plaatsen van vleermuizen aangetroffen in de bebouwing binnen het plangebied. Ook zijn 

er geen aanwijzingen gevonden dat het gebouw als (massa)winterverblijfplaats gebruikt 

wordt. Daarnaast zijn er geen paar- en zomerverblijfplaatsen aangetroffen in de bebou-

wing. De aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de bebouwing is 

daarom met zekerheid uit te sluiten (tabel 2).  

 

Tabel 2: Vleermuiswaarnemingen plangebied Noordendijk te Dordrecht  

Datum  Locatie Waargenomen 

soorten 

Aantallen en gedrag 

14-08-2019 Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 27 

Gewone  

dwergvleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (<2) en passe-

rende individuen. 

Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 5 

Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (<2) en passe-

rende individuen. 

15-08-2019 Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 27 

Gewone  

dwergvleermuis 

Rosse vleermuis 

Enkele foeragerende (<1) en passe-

rende individuen. 

Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 5 

Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (<2) en passe-

rende individuen. 

Sociaal geluid gehoord. 

15-08-2019 Noordendijk 264 Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (<2) en passe-

rende individuen. 

Laatvlieger Eén passerend individu. 

16-08-2019 Noordendijk 264 Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (<2) en passe-

rende individuen. 

Sociaal geluid gehoord 

12-09-2019 Noordendijk 264 Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (<1) en passe-

rende individuen. 

Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 27 

Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (<2) en passe-

rende individuen. 

Sociaal geluid gehoord. 

Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 5 

Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (<2) en passe-

rende individuen. 



Aanvullend onderzoek vleermuisonderzoek Noordendijk, Dordrecht  

 
 

 
20 

 

13-09-2019 Noordendijk 264 Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (<1) en passe-

rende individuen. 

Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 27 

Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (<1) en passe-

rende individuen. 

Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 5 

Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (<1) en passe-

rende individuen. 

03-06-2020 Noordendijk 264 Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (≥2) en passe-

rende individuen. 

Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 27 

Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (≥1) en passe-

rende individuen. 

Ruige  

dwergvleermuis 

Eén passerend individu. 

Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 5 

Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (≥2) en passe-

rende individuen. 

Watervleermuis Eén foeragerend individu boven het 

Vlij. 

16-06-2020 Noordendijk 264 Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (≥2) individuen. 

Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 27 

Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (≥1) en passe-

rende individuen. 

Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 5 

Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (≥3) en passe-

rende individuen. 

Sociaal geluid gehoord. 

13-07-2020 Noordendijk 264 Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (≥2) individuen. 

Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 27 

Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (≥1) en passe-

rende individuen. 

Sociaal geluid gehoord. 

Watervleermuis Enkele foeragerende (≥2) individuen. 

Doctor L.L.  

Zamenhoflaan 5 

Gewone  

dwergvleermuis 

Enkele foeragerende (≥2) en passe-

rende individuen. 
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Tijdens de telling van 15 en 16 augustus, 12 september 2019 en 16 juni en 13 juli 2020 

zijn gewone dwergvleermuizen waargenomen die sociale geluiden uitstootten terwijl ze 

passeerden. Sociale geluiden worden onder andere uitgestoten door mannelijke vleer-

muizen om vrouwtjes naar hun paarverblijf te lokken en om hun territorium af te bakenen. 

Indien deze geluiden vanaf een vaste plaats of territorium worden uitgestoten, duidt dit 

op de aanwezigheid van een paarverblijfplaats. In dit geval werden de sociale geluiden 

al vliegend uitgestoten, wat duidt op sociale activiteit en mogelijk een paarverblijfplaats 

in de omgeving van het plangebied. Binnen het plangebied zijn geen paarverblijfplaatsen 

aangetroffen. 

Figuur 2: Waarnemingen bij Noordendijk 264. 

 

Hoewel er meerdere individuen foeragerend en passerend langs en/of over de bebou-

wing zijn waargenomen, heeft het gebied geen belangrijke waarde als jachtgebied of 

vliegroute. Er is met name foerageeractiviteit boven de groenstroken en het Vlij waarge-

nomen. In de directe omgeving zijn bovendien voldoende alternatieve foerageergebie-

den aanwezig in de vorm van stedelijk groen. 
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 Figuur 3: Waarnemingen bij Doctor L.L. Zamenhoflaan 27. 

 Figuur 4: Waarnemingen bij Doctor L.L. Zamenhoflaan 5. 
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6. Effecten, verplichtingen en aanbevelingen 

 

Uit de inventarisaties blijkt dat er geen kraamverblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig 

zijn in het plangebied. Tevens zijn er geen aanwijzingen dat het gebouw gebruikt wordt 

als (massa) winterverblijfplaats. Ook zijn er geen paar- en een zomerverblijfplaatsen  

aangetroffen. 

 

Uit het onderzoek blijkt wel dat het plangebied door vleermuizen gebruikt wordt om te 

foerageren. De aantallen vleermuizen die waargenomen zijn, zijn echter laag en in de 

directe omgeving zijn voldoende alternatieve en geschikte foerageergebieden aanwezig 

in de vorm van tuinen en openbaar groen. Daarnaast zijn er geen essentiële vliegroutes 

van vleermuizen aanwezig binnen het gebied.  

 

Er hoeven vanuit de Wet natuurbescherming geen extra maatregelen getroffen worden 

met betrekking tot de vleermuizen. Wel wordt er geadviseerd om zoveel mogelijk bomen 

en vegetatie te behouden en de werkzaamheden enkel bij daglicht en bij voorkeur in de 

winterperiode uit te voeren. Ook is het raadzaam om tijdens de werkzaamheden en in 

de nieuwe situatie zo min mogelijk verlichting te gebruiken en om maatregelen te nemen 

waardoor (licht)verstoring van de dieren zoveel mogelijk voorkomen wordt. Voorbeelden 

hiervan zijn het gebruik van amberkleurige verlichting en lichtbronnen die naar beneden 

gericht zijn. 
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Bijlage 1: Beschermde soorten Wet natuurbescherming 

 

In het kader van de Wet natuurbescherming worden alle in Europa voorkomende en in het wild levende 

vogels en onderstaande soorten uit overige soortgroepen beschermd: 

 

 

Amfibieen Dwergvinvis Otter Weekdieren 

Habitatrichtlijn Gewone dolfijn Wilde kat Overige soorten 

Boomkikker Gewone spitsdolfijn Wolf Bataafse stoommossel 

Geelbuikvuurpad Gewone vinvis  Platte schijfhoren 

Heikikker Griend Overige soorten  

Kamsalamander Grijze dolfijn Aardmuis  

Knoflookpad Kleine zwaardwalvis Boommarter Sporenplanten/mossen 

Poelkikker Narwal Bosmuis Habitatrichtlijn 

Rugstreeppad Noordse vinvis Bunzing Kleine vlotvaren 

Vroedmeesterpad  Damhert  

  Das Overige soorten 

Overige soorten Vleermuizen Dwergmuis Blaasvaren 

Alpenwatersalamander Habitatrichtlijn Dwergspitsmuis Groensteel 

Bruine kikker Baardvleermuis Edelhert Schubvaren 

Gewone pad Brechsteins vleermuis Eekhoorn  

Kleine watersalamander Bosvleermuis Egel  

Meerkikker Brandts vleermuis Eikelmuis Zaadplanten 

Middelste groene kikker Franjestaart Gewone Bosspitsmuis Habitatrichtlijn 

Vinpootsalamander Gewone dwergvleermuis Gewone zeehond Drijvende waterweegbree 

Vuursalamander Gewone grootoorvleermuis Grote bosmuis Groenknolorchis 

 Grijze grootoorvleermuis Haas Kruipend moerasscherm 

 Grote hoefijzerneus Hermelijn Liggende raket 

Vissen Grote rosse vleermuis Huisspitsmuis Zomerschroeforchis 

Habitatrichtlijn Ingekorven vleermuis Konijn  

Houting Kleine dwergvleermuis Ondergrondse woelmuis Overige soorten 

Steur Kleine hoefijzerneus Ree Akkerboterbloem 

 Laatvlieger Rosse woelmuis Akkerdoornzaad 

Overige soorten Meervleermuis Steenmarter Akkerogentroost 

Beekdonderpad Mopsvleermuis Tweekleurige bosspitsmuis Beklierde ogentroost 

Beekprik Noordse vleermuis Veldmuis Berggamander 

Elrits Rosse vleermuis Veldspitsmuis Bergnachtorchis 

Gestippelde alver Ruige dwergvleermuis Wezel Blauw guichelheil 

Grote modderkruiper Tweekleurige vleermuis Waterspitsmuis Bokkenorchis 

Kwabaal Vale vleermuis Wezel Bosboterbloem 

  Wild zwijn Bosdravik 

  Woelrat Brave hendrik 

Zeezoogdieren Landzoogdieren  Brede wolfsmelk 

Habitatrichtlijn Habitatrichtlijn  Breed wollegras 

Bruinvis Bever Kreeftachtige Bruinrode wespenorchis 

Bultrug Hamster Overige soorten Dennenorchis 

Butskop Hazelmuis Europese rivierkreeft Dreps 

Dwergpotvis Lynx  Echte gamander 

Gestreepte dolfijn Noordse woelmuis  Franjegentiaan 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Geelgroene Wespenorchis Vliegenorchis Haften Soepschildpad 

Geplooide vrouwenmantel Vroege ereprijs Habitatrichtlijn Zandhagedis 

Getande veldsla Wilde averuit Oeveraas  

Gevlekt zonneroosje Wilde riddderspoor  Overige soorten 

Glad biggenkruid Wilde weit  Adder 

Gladde zegge Wolfskers Libellen Hazelworm 

Groene nachtorchis Zandwolfsmelk Habitatrichtlijn Levendbarende hagedis 

Groot spiegelklokje Zinkviooltje Bronslibel Ringslang 

Grote bosaardbei Zweedse kornoelje Gaffellibel  

Grote leeuwenklauw  Gevlekte witsnuitlibel  

Honingorchis  Groene glazenmaker  

Kalkboterbloem Dagvlinders Mercuurwaterjuffer  

Kalketrip Habitatrichtlijn Noordse winterjuffer  

Karthuizeranjer Apollovlinder Oostelijke witsnuitlibel  

Karwijselie Boszandoog Rivierrombout  

Kleine ereprijs Donker pimpernelblauwtje Sierlijke witsnuitlibel  

Kleine schorseneer Tijmblauwtje   

Kleine wolfsmelk Zilverstreephooibeestje Overige soorten  

Kluwenklokje  Beekrombout  

Knollathyrus Overige soorten Bosbeekjuffer  

Knolspirea Aardbeivlinder Donkere waterjuffer  

Korensla Bosparelmoervlinder Gevlekte glanslibel  

Kranskarwij Bruin dikkopje Gewone bronslibel  

Kruiptijm Bruine eikenpage Hoogveenglanslibel  

Lange zonnedauw Duinparelmoervlinder Kempense heidelibel  

Liggende ereprijs Gentiaanblauwtje Speerwaterjuffer  

Moerasgamander Grote parelmoervlinder   

Muurbloem Grote bos   

Naakte lathyrus Grote weerschijnvlinder Kevers  

Naaldenkervel Iepenpage Habitatrichtlijn  

Pijlscheefkelk Kleine heivlinder Brede geelrandwaterroofkever  

Roggelelie Kleine ijsvogelvlinder Gestreepte waterroofkever  

Rood peperboompje Kommavlinder Juchtleerkever  

Rozenkransje Sleedoornpage Vermijoenkever  

Ruw parelzaad Spiegeldikkopje   

Scherpkruid Veenbesblauwtje Overige soorten  

Schubzegge Veenbesparelmoervlinder Vliegend hert  

Smalle raai Veenhooibeestje   

Spits havikskruid Veldparelmoervlinder   

Steenbraam Zilveren maan Reptielen  

Stijve wolfsmelk  Habitatrichtlijn  

Stofzaad  Dikkopschildpad  

Tengere distel Nachtvlinders Gladde slang  

Tengere veldmuur Habitatrichtlijn Kemp’s zeeschildpad  

Trosgamander Teunisbloempijlstaart Lederschildpad  

Veenbloembies  Muurhagedis  



 

 

  



 
 

 
 

 

Bijlage 2: Vleermuizen en ruimtelijke ingrepen  

 

Vleermuizen en hun leefgebied worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. In deze wet is 

bepaald dat in het geval van een ruimtelijke ingreep ruim van tevoren bekeken moet worden of de 

ingreep nadelige invloed kan hebben op vleermuizen en hoe hiermee omgegaan moet worden. 

 

Verblijfplaatsen 

Vleermuizen maken het hele jaar door gebruik van verschillende verblijfplaatsen (o.a. in bomen en ge-

bouwen). Vleermuisverblijfplaatsen zijn op te delen in verschillende typen: winterverblijfplaats (waar 

overwinterd wordt), dagkwartieren (waar de mannetjes in de kraamkolonieperiode overdag zitten, alleen 

of in kleine groepjes), kraamkolonies (vrouwtjes en hun jongen, vaak in grote groepen), paar-verblijven 

(waar gepaard wordt, vaak in het najaar, soms gelijk aan de winterverblijfplaats) en tussenkwartieren 

(gebruikt in de periode tussen overwinteren en de zomerperiode in). Per type verblijfplaats gebruiken 

vleermuizen vaak meerdere verblijven waar tussen gewisseld wordt, bijvoorbeeld wanneer elders het 

klimaat geschikter is of om aan parasieten te ontkomen. Vleermuizen zijn wel zeer honkvast wat betreft 

de typen verblijven die ze gebruiken. Dit betekent dat hun verblijven belangrijk zijn voor instandhouding 

van de populatie en dat deze daarom beschermd worden door de wet. 

 

Sinds mei 2009 is het Vleermuisprotocol vastgesteld. Dit is opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus 

en de Zoogdiervereniging VZZ in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de Gegevensauto-

riteit Natuur (GaN). Het protocol dient als leidraad voor het bepalen hoe en hoe vaak geïnventariseerd 

moet worden om te voldoen aan de wetgeving. Voor het bepalen of een gebouw of een potentieel ge-

schikte boom van belang is als vleermuisverblijfplaats, is over het algemeen een langlopend onderzoek 

nodig (van april/mei t/m september/oktober) en zijn 4 tot 7 bezoeken nodig. Om onnodige vertraging te 

voorkomen, wordt daarom aangeraden om in de planning van de voorgenomen plannen rekening te 

houden met deze onderzoeksperiode. 

 

Maatregelen ten behoeve van vleermuizen zijn nodig: 

• indien sprake is van een verblijfplaats die van significant belang is of zou kunnen zijn en/of; 

• indien vleermuizen aangetroffen zijn. 

 

Er is sprake van een significant belangrijke verblijfplaats (ook wel vaste verblijfplaats genoemd, een 

verblijfplaats die van belang is voor een populatie) als:  

• er sprake is van een kraamkolonie; 

• er sprake is van een belangrijke overwinteringsplaats of paarplaats; 

• er geen alternatieve verblijfplaatsen in de directe omgeving beschikbaar zijn; 

• de gunstige staat van instandhouding van de (populatie van) de soort in het geding is bij het 

verdwijnen van de verblijfplaats. 

 

De te nemen maatregelen moeten er voor zorgen dat verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming 

niet overtreden worden. Dit betekent dat er geen dieren gedood, verwond of actief verstoord mogen 

worden en dat in geval van significant belangrijke verblijfplaatsen deze behouden moeten blijven of 

anders tijdig op een goede manier vervangen dienen te worden. De functie die het leefgebied voor de 

betreffende populatie vervult, moet onverminderd blijven bestaan.  



 

 

Om te voorkomen dat dieren gedood, verwond of actief verstoord worden, kunnen de volgende mitige-

rende maatregelen nodig zijn: 

• niet slopen in de winterslaapperiode (in deze periode kan zelden met zekerheid worden vast-

gesteld dat vleermuizen afwezig zijn in een potentieel geschikt en onoverzichtelijk object, omdat 

ze dan ook ’s nachts passief zijn. Dat maakt ze in deze periode overigens extra kwetsbaar); 

• vlak voor de sloop onderzoeken of er individuen aanwezig zijn in het te slopen object. Zijn deze 

wel aanwezig dan geldt dat gewacht moet worden tot het dier of de dieren weg zijn.  

 

Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn kan een ontheffing aangevraagd  wor-

den bij de provincie waarin de ingreep plaatsvindt. Een afwijzingsbrief, die stelt dat geen ontheffing 

nodig is, ‘omdat als de voorgestelde maatregelen genomen worden er immers geen verboden over-

treden worden’ geldt als goedkeuring van de voorgestelde maatregelen. Zijn de maatregelen niet vol-

doende, dan moeten deze aangepast worden. Als dat niet mogelijk is of wanneer compenserende maat-

regelen nodig zijn (bijvoorbeeld aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), is een ontheffing nodig. 

Deze wordt alleen verstrekt in geval van projecten waarbij sprake is van een groot openbaar belang.  

 

Jachtgebied en vliegroutes 

Naast verblijfplaatsen bestaat het leefgebied van vleermuizen ook uit foerageergebied en vliegroutes 

(vaak bomenrijen of waterlopen). Deze zijn ook beschermd als zij van significant belang zijn. Zij gelden 

als significant belangrijk indien bij aantasting de functionaliteit van de verblijfplaats(en) in het geding 

komt. Is dat het geval, dan zijn maatregelen nodig die dit voorkomen, anders is een ontheffing nodig. 

Ook hier geldt dat deze alleen verstrekt wordt in geval van projecten waarbij sprake is van een groot 

openbaar belang.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

Bijlage 3: Uitwerking van de verschillende typen vleermuisverblijfplaatsen 
 

Deze verblijfplaatsen moeten; 

- tijdig voor de werkzaamheden aanwezig zijn om de dieren te laten wennen aan deze voorzieningen, 

- binnen het kerngebied van de groep, en dan bij voorkeur zo dicht mogelijk maar altijd binnen 100 à 

200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaats, worden geplaatst en buiten de invloedsfeer van de 

activiteiten, 

- een locatie hebben die gelijk is aan of beter van kwaliteit is dan de oorspronkelijke situatie voor wat 

betreft hoogte (bij voorkeur op minimaal 3 meter hoogte), aanvliegroute en vrije vliegruimte. De lo-

catie is verder vrij van kunstlicht, vrij van verstoring en buiten bereik van predatoren; 

- als het permanente voorzieningen zijn, zich allen inwendig in het gebouw bevinden of als een com-

binatie van inwendig en uitwendig. Zo mogelijk worden ze geïntegreerd in het bouwplan opgenomen. 

Uitwendige vleermuiskasten zijn niet geschikt als permanente vervanging. Vervangende voorzienin-

gen voor zomerverblijfplaatsen zonder kraamfunctie van < 10 dieren mogen zich ook allen uitwendig 

aan een gebouw bevinden, 

- verschillende microklimaten aanbieden (clustering met verschillende richtingen). Veel van in de han-

del aangeboden inmetselkasten zijn te klein om in variatie aan microklimaten te voldoen en vaak ook 

te klein om grotere groepen te huisvesten. Er zal daarom ook gekozen worden voor een open spouw 

die toegankelijk is voor vleermuizen; 

- een vergelijkbare spreiding in het gebouw hebben als de oorspronkelijke verblijfplaatsen, 

- zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen hebben als de oorspronkelijke verblijfplaatsen, zoals zijn 

van een met de oorspronkelijke verblijfplaats vergelijkbare materiaalsoort en volume, met een ver-

gelijkbare bufferwaarde wat betreft opwarmen en afkoelen, 

- in het geval van tijdelijke voorzieningen worden deze bij voorkeur aan gebouwen geplaatst worden. 

Alleen in het geval van paarverblijfplaatsen mogen de tijdelijke voorzieningen bij uitzondering aan 

bomen gehangen worden. Ze hebben bij voorkeur de vorm van meerlaagse platte vleermuiskasten 

of plaatvormige voorzieningen. 

 

Verblijfplaatsen 

- Verblijfplaatsen in spouwmuren; 

 Spouwmuren zijn voor vleermuizen geschikt (afhankelijk van de temperatuur) als de dieren de keuze 

hebben om of aan de zijde van de buitenmuur of aan de zijde van de binnenmuur te zitten. Dat 

betekent dat de vrije ruimte tussen het isolatiemateriaal, inclusief platen, en de buitenmuur groter 

dan 2 cm moet zijn. De invlieg-openingen (door middel van stootvoegen) moeten bij voorkeur op 

minimaal drie meter hoogte zitten en 1,5 tot 2 cm breed zijn. Indien in de spouw isolatieplaten ge-

plaatst worden, is het belangrijk deze op te ruwen of er stevig kunststof gaas met een maaswijdte 

van 3 tot 10 mm tegen te bevestigen. Als er glaswol en dergelijke als isolatiemateriaal gebruikt wordt 

is het nodig dunne ruwe platen tegen het isolatiemateriaal aan te brengen (bijv. houtwolcement). De 

verblijfplaatsen zijn bij voorkeur minimaal 50 x 80 cm groot en worden bij voorkeur op de hoek van 

het gebouw gepositioneerd zodat de dieren zich binnendoor van de ene naar de andere kant kan 

verplaatsen, afhankelijk van de klimaatomstandigheden in de verblijfplaats. 

 

-  Vleermuiskasten; 

Er zijn verschillende vleermuiskasten toe te passen. Het type is o.a. afhankelijk van de soort waar-

door hij gebruikt moet worden en de locatie waar de voorziening geplaatst moet worden. Een en 

ander kan het beste geïntegreerd worden in de plannen. 



 

 

 

 Vervangende, tijdelijke, paarverblijfplaatsen moeten bij voorkeur: 

-  van model A1 zijn bij tijdelijke vervanging van paar- en zomerverblijfplaatsen (zonder kraamfunctie) 

met < 10 dieren, 

-  van model B2 zijn bij tijdelijke vervanging van paar- en zomerverblijfplaatsen (zonder kraamfunctie) 

met >10 dieren, 

-  wat betreft locaties van tijdelijke vervangende paar- en zomerverblijfplaatsen van > 10 dieren worden 

afgestemd op aansluiting op een nabije vliegroute, 

-  Voor tijdelijke vervanging van paar- en zomerverblijfplaatsen een gewenningsperiode kennen van 

minimaal 6 maanden waarin de dieren in staat zijn om de nieuwe verblijfplaatsen te vinden en te 

inspecteren omdat ze niet in winterrust zijn. Bij het aanbieden van de nieuwe verblijfplaatsen op 

bijvoorbeeld 1 november 2018 kan dan dus niet eerder dan 16 oktober 2019 de oorspronkelijke 

zomerverblijfplaats aangetast of verwijderd worden, 

 

Inpandige voorzieningen;  

De aangetroffen vleermuissoorten maken gedurende een deel van het jaar gebruik van spouwmuren, 

dakbeschot en andere nauwe spleetvormige ruimten in bovengrondse gebouwen. 

Voor wat betreft de te nemen maatregelen komt het er meestal op neer dat in de buitenmuur of spouw 

vleermuiskasten worden ingemetseld. Deze kasten zijn dan als eenheid gescheiden van de constructie 

van het gebouw. 

  

Enkele voorbeelden van inpandige voorzieningen voor vleermuizen Bron: Schwegler  

Ze bevinden zich weliswaar in het gebouw, maar bieden een duidelijk afgekaderde plek voor de vleer-

muizen. Doordat ze in een grotere massa zijn opgenomen zijn inbouwvoorzieningen redelijk stabiel van 

temperatuur en daarmee uitermate geschikt als kraam-, paar- en winterverblijfplaatsen. 

 

 
1  Model A is een kleine kast (50 centimeter hoog, 20-30 centimeter breed met 1 - 2 compartimenten). Deze 

kasten, van bijvoorbeeld Schwegler 1FF, Vivara Oekraïne, Boshamer of vergelijkbaar zijn alleen geschikt 

als paarverblijfplaats of zomerverblijfplaats van één of enkele dieren. 
2  Model B is een middelgrote kast (70 centimeter hoog, 50 centimeter breed, 2 - 4 lagen). Voorbeelden 

hiervan zijn Vivara, Schwegler 1FTH of vergelijkbaar. 

           



 
 

 
 

 

 
Doorsnede Ingemetselde vleermuisvoorzieningen Buitenaanzicht inpandige voorzieningen.  

     Tekening en foto: NWC  

 

Prefab inbouwvoorzieningen zijn meestal houtbetonnen of keramische vleermuiskasten die in een muur 

worden ingemetseld (zie onderstaande illustraties). Deze inmetsel-voorzieningen zijn 20-35 cm cm 

breed en 20-60 cm hoog. Dit is groot genoeg voor paarverblijfplaatsen en zomerverblijfplaatsen tot 20 

dieren, maar over het algemeen te klein voor kraamverblijfplaatsen.  

  llustraties: Schwegler  

 
Bij het inmetselen van een vleermuiskast is er in de spouw soms minder ruimte voor isolatiemateriaal. 

Dat hoeft niet ten koste te gaan van de isolatiewaarde van de spouw. Houten en houtbetonnen vleer-

muiskasten kunnen zelf bijdragen aan de isolatiewaarde. Bovendien kan tussen de kast en de binnen-

muur (binnenspouwblad) materiaal met een hogere isolatiewaarde worden aangebracht. Daarmee 

wordt het ontstaan van een koudebrug voorkomen.  

Voor inbouwkasten geldt dat deze het beste in een op het zuiden tot westen gesitueerde muur inge-

bouwd worden. Omdat vleermuizen hun uitwerpselen gewoon laten vallen, moet er bij het ophangen en 

inbouwen van vleermuiskasten voor een goede mestafvoer gezorgd worden. Verbind daarvoor de bo-

dem van de kast diagonaal met de uitvliegopening. De uitwerpselen rollen dan gewoon naar buiten. In 

een grote geventileerde ruimte (zoals een open spouwmuur) leveren uitwerpselen meestal geen pro-

blemen op. Het droogt snel uit en is geurloos.  

  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

Permanente voorzieningen onder het dak 

Vleermuizen verblijven ook regelmatig in spleetvormige ruimten in het dak; onder de dakpannen of tus-

sen houtlagen in het dak. Sommige soorten, zoals laatvliegers zitten zelfs voornamelijk in dergelijke 

daklagen. Bij moderne gebouwen met een hellend dak bevinden zich in het dak nog maar weinig ruimten 

die kunnen dienen als verblijfplaats. Het geschikt maken van een dak betekent dan het aanbrengen van 

een extra spleetvormige ruimte waarin vleermuizen kunnen wegkruipen. Deze kan zich boven of onder 

het dakbeschot bevinden. Creëer mogelijkheden aan meerdere zijden van het dak en zorg voor goed 

bereikbare invliegopeningen. De toegang tot deze daklagen kan aan de zijkant van het dak lopen via 

de gevelpannen of de windveer, en aan de onderkant via de daklijst of de muurplaat. Alleen bij daken 

met een hellingshoek van meer dan 60% kunnen ook vleermuispannen of gierzwaluwpannen als toe-

gang dienen. 

 

Tijdelijke voorzieningen tegen het gebouw  

Er kunnen ook voorzieningen tegen het gebouw gerealiseerd worden. Vleermuiskasten die aan een 

gebouw hangen zijn echter moeilijk geschikt te maken als kraam- of winterverblijfplaatsen. Er kan on-

derscheid gemaakt worden tussen kleine vleermuiskasten en grote vleermuiskasten. 

  

Kleine vleermuiskasten zijn vaak kant-en-klaar te kopen. Ze zijn meestal van hout of houtbeton en rela-

tief klein (15-50 cm breed en 30 tot 50 cm hoog). Er zijn platte kasten met 1 tot 3 spleetvormige binnen-

ruimten en ruime kasten met één grote binnenruimte. Voor vleermuizen die in spleetvormige ruimten in 

gebouwen leven zijn platte kasten de beste keuze. Gewone en ruige dwergvleermuizen gebruiken deze 

kasten graag als paarplaats en/of als slaapplaats. Ruime vleermuiskasten zijn geschikt voor gewone 

grootoorvleermuizen. Kleine vleermuiskasten zijn vooral geschikt voor kleine groepjes (1-15 dieren). 

Door hun beperkte massa en plaatsing op de muur houden kleine kasten weinig warmte vast en zijn 

daarom ongeschikt als kraamverblijfplaats of winterverblijfplaats. 

 

Grote vleermuiskasten, die als kraamverblijfplaats kunnen functioneren zijn relatief nieuw en nog weinig 

kant-en-klaar verkrijgbaar. Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden aan kasten die als kraamverblijf-

plaats moeten functioneren. Ze moeten voldoende groot zijn zodat vele tientallen tot honderden dieren 

er diep in weg kunnen kruipen. Kraamkasten hebben meestal een oppervlak van meer dan 0,7 m2 of 

meer. Ze moeten een warm stabiel binnenklimaat hebben. Vaak worden ze daarvoor in de muren die in 

de middag door de zon beschenen worden (zuiden-westen) geplaatst. Ook worden warmte-accumule-

rende of isolerende materialen in de kast toegepast. Om verschillende temperatuurgradiënten te bieden, 

bestaan ze meestal uit twee of meer gelaagde compartimenten. Het bouwen van grote kasten is meestal 

maatwerk. Wanneer boeiborden, daklijsten, windveren en andere vormen van gevelbetimmering niet 

strak op de gevel aansluiten kunnen ze onbedoeld als vleermuiskast dienen. Dat maakt het dus ook 

mogelijk gevelbetimmering bewust zo aan te brengen dat er vleermuizen achter kunnen verblijven. Of 

om vleermuiskasten zo vorm te geven dat ze passen in de stijl of vorm van het gebouw en ook dienst 

kunnen doen als gevelbetimmering. Door gevelbetimmering op latten van 1,7-3 cm dik op de gevel te 

monteren wordt een geschikte ruimte voor vleermuizen gecreëerd. Deze ruimte kan voor vleermuizen 

toegankelijk worden gemaakt door de horizontale latten aan de onderkant van de gevelbetimmering 

weg te laten of door speciale invliegopeningen te maken. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 Kort samengevat: 

De uitvliegopeningen van de voorzieningen voor vleermuizen bevinden zich minimaal 3 meter boven 

de grond. Invliegopeningen moeten zich niet vlak boven of naast ramen en deuren bevinden. Voor-

zieningen voor kraamkolonies worden ingemetseld in de muren die in de middag door de zon be-

schenen worden (zuiden-westen). Ook kasten die tegen de gevel aan geplaatst worden, moeten aan 

deze voor waarden voldoen. Takken of andere obstakels op minder dan 2 meter afstand kunnen het 

uit- en invliegen belemmeren. Houdt de omgeving van de invliegopening donker. 
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Kopie [naam]

Notitie Bouwstenen m.e.r.-beoordeling
Het plan is om het gebied aan de Noordendijk tussen de Oranjelaan en de Baden Powellaan te Dordrecht te 
herontwikkelen. In het gebied zullen ongeveer 100 woningen gebouwd worden. Een dergelijk project valt onder
categorie D 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage (stedelijk ontwikkelingsproject). 

Dat betekent dat ongeacht de omvang van het project het bevoegd gezag moet beoordelen of er mogelijk sprake is 
van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Indien dat het geval is moet alsnog een milieueffectrapportage 
worden uitgevoerd. Om de bepalen of een milieueffectrapportage nodig is, moet worden getoetst aan de drie criteria 
die zijn genoemd in bijlage III van de Europese richtlijn milieueffectrapportage. Deze criteria zijn: 
 de kenmerken van het project
 de plaats van het project
 de potentiele effecten van het project

Voor een m.e.r.-beoordeling bestaan geen vereisten voor de diepgang van het onderzoek. Het gaat bij een 
m.e.r.-beoordeling vooral om de milieuthema's die de grootste impact hebben op de omgeving én om na te gaan 
of er (mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Bij kenmerken kan worden gedacht aan 
zaken als de omvang van het project, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een cumulatie met reeds 
bestaande projecten of plannen. De plaats van het project of plan is vooral van belang als het voornemen 
plaatsvindt in een gevoelig gebied. Onder de kenmerken van het potentiele effect gaat het om zaken als het 
bereik, de aard, duur, frequentie etc. van de potentiele milieueffecten. In het onderstaande wordt het 
planvoornemen aan deze criteria getoetst.

Kenmerken van het project
Het planvoornemen en uitgangspunt is om in het plangebied de bouw van ongeveer 100 woningen mogelijk te 
maken. Het gaat hier om een locatie die herontwikkeld wordt. Gedacht wordt aan de ontwikkeling van voornamelijk 
vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen. Een nadere planinvulling of programma is nog niet bekend. 
De ontwikkeling van woningbouw past goed in de stedelijke omgeving waar deze plaatsvindt.

Plaats van het project
Het plangebied is nu een omgeving met enkele activiteiten zoals sportclubs, scholen en bedrijven. Het plangebied 
bevindt zich in de nabijheid van vaarweg Beneden-Merwede, Rijksweg N3 en industrieterrein De Staart. Het 
plangebied ligt op enige afstand van het Natura-2000 gebied De Biesbosch, maar gelet op de activiteiten in de 
omgeving van het plangebied zal het effect van de woonwijk op dit gebied, zoals ook blijkt uit de quick scan milieu  
gering zijn. 

Kenmerken van het potentiële effect
De milieu-informatie vanuit de quick scan milieu van 12 juni 2019, die door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
(OZHZ) is uitgevoerd vormt de leidraad voor het bepalen van de potentiële milieueffecten. 



2

Verkeershinder
Een nieuwe woonwijk leidt tot meer verkeer. De verwachte verkeersintensiteit op de wegen is nog niet bekend 
omdat nog geen programma en een planinvulling bekend is. Gezien de verwachting van het aantal te bouwen 
woningen zal echter geen sprake zijn van een belangrijke toename van het aantal voertuigen in het omliggende 
wegennet.

Geluid
Een woonwijk is geen activiteit die veel geluidsoverlast veroorzaakt naar de omgeving. Het aspect geluid is 
daarmee niet relevant.

Luchtkwaliteit
Het uitgangspunt voor onderhavige ontwikkeling betreft de bouw van ongeveer 100 woningen. Het Besluit NIBM stelt 
dat een woonwijk met maximaal 1.500 woningen in niet betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging.
Het aantal te realiseren woningen is aanzienlijk lager dan deze grens. Dat betekent dat kan worden geconcludeerd 
dat onderhavig plan geen belangrijke nadelige gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. 

Stikstofdepositie
Een aspect dat van belang kan zijn is de stikstofdepositie in het nabijgelegen Natura-2000 gebied de Biesbosch. 
Gelet op de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof is op dit moment geen 
uitspraak te doen over hoe met dit onderwerp moet worden omgegaan. 

Externe veiligheid
Er zijn geen belemmeringen te verwachten vanuit het aspect externe veiligheid. In het gebied zullen geen 
risicobronnen worden toegelaten. Het plan heeft daarmee geen invloed op de risico's voor de omgeving. Wat wel 
aan de orde is, is dat het plangebied is gelegen in de nabijheid van een transportroute voor gevaarlijke stoffen 
(Beneden-Merwede) en Chemours Netherlands B.V. Aangezien het plangebied ruim buiten de PR 10-8 contour ligt 
kan volstaan worden met een kwalitatieve beschrijving waarom deze ontwikkeling niet zal leiden tot een toename 
van het groepsrisico.

Bedrijven en milieuzonering
In het gebied zijn reeds een paar bedrijven aanwezig. Uit de quick scan milieu blijkt dat deze geen belemmering 
vormen voor de bouw van woningen. 

Flora en fauna
Uit het inventarisatieonderzoek blijkt dat er zich in het gebied een aantal beschermde soorten kunnen bevinden. 
Schade aan deze soorten kan worden voorkomen door overname van de in het onderzoek geformuleerde 
aanbevelingen.

Conclusie ten aanzien van het aspect m.e.r.-beoordeling
Het plan heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, het opstellen van een milieueffectrapport is 
daarom niet nodig. 
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Samenvatting 
 

In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, namens de gemeente Dordrecht, heeft 

Tritium Advies een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Baden Powelllaan (ong.) 

te Dordrecht.  

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen grondtransactie en herontwikkeling van de 

locatie. Doel van het onderzoek is meerledig, namelijk het vaststellen;  

  van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem om te bepalen of op de locatie sprake is 

van een bodemverontreiniging; 

 van de hergebruiksmogelijkheden van de aanwezige asfaltverharding; 

 of in de puinfundering asbest aanwezig is. 

 

Het onderzoek dient op verzoek van de opdrachtgever antwoord te geven op de vraag of binnen de 

onderzoekslocatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als “verdacht” beschouwd. Aangenomen 

wordt dat de locatie als gevolg van ophoging in het verleden heterogeen verontreinigd is met 

zware metalen, PCB en/of PAK.  

 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt 

het volgende geconcludeerd. 

 

Zintuiglijke waarnemingen  

Zintuiglijk zijn heterogeen bijmengingen aangetroffen met sporen puin. Plaatselijk is een 

bijmenging met kolengruis en slib aangetroffen. Onder het asfalt is sprake van een puinfundatie 

(menggranulaat) en ter plaatse van het noordelijke terreindeel is een halfverharding met puin 

aanwezig. Omdat de herkomst en kwaliteit van het puin onbekend is, dienen deze lagen als 

asbestverdacht te worden beschouwd. Derhalve is direct een verkennend asbestonderzoek 

uitgevoerd. 

 

Verkennend bodemonderzoek  

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond diverse matige tot sterke verontreinigingen 

met zink en plaatselijk een matige verontreiniging met arseen is aangetoond. In de ondergrond ter 

plaatse van de asfaltverharding is een sterke verontreiniging met zink, koper en arseen 

aangetoond. In de slibhoudende ondergrond op het noordelijk terreindeel is een sterke 

verontreiniging met zink en een matige verontreiniging met PAK aangetoond. 

 

Voor de sterke verontreinigingen met zink in de bovengrond geldt dat het op basis van de reeds 

bekende resultaten aannemelijk is dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Voor de verontreinigingen geldt dat de omvang zowel in horizontaal- als verticaal vlak vooralsnog 

niet volledig in beeld zijn gebracht.  

 

Verder zijn zowel in de boven- als ondergrond veelvuldig heterogene lichte verontreinigingen met 

zware metalen, PAK, PCB en plaatselijk met minerale olie aangetoond. Het grondwater blijkt licht 

verontreinigd te zijn met barium (regionaal verhoogde achtergrondconcentratie).  
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Verkennend asbestonderzoek  

Zintuiglijk zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen waargenomen. In de uitkomende 

grond van AG12 is asbesthoudend materiaal aangetroffen. Het materiaal bevat 10-15% chrysotiel 

asbest. In de fijne fractie (<20 mm) is asbest aangetoond met een indicatief gewogen gehalte van 

43 mg/kg d.s. Het totaal indicatief gewogen asbestgehalte is daarmee berekent op 72,5 mg/kg d.s.  

Aangezien het indicatief aangetoonde gehalte hoger is dan de helft van de interventiewaarde (50 

mg/kg d.s.) dien een nader asbestonderzoek te worden uitgevoerd om vast te stellen of sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Voor het overige geldt dat in één 

mengmonster van de puinhoudende bovengrond asbest is aangetoond met een gewogen gehalte 

van 4,8 mg/kg d.s. In de overige twee mengmonsters is geen asbest aangetoond. 

 

In de puinfundatie (menggranulaat) en de halfverharding met puin is zowel zintuiglijk (> 20 mm) 

en analytisch (< 20 mm) geen asbest aangetoond. Derhalve dient de hypothese dat het puin 

verdacht is op de aanwezigheid van asbest te worden verworpen. Nader onderzoek wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

Asfaltonderzoek 

Uit de resultaten blijkt dat het asfalt teervrij is en in aanmerking komt voor hergebruik. De 

vrijkomende hoeveelheden worden geraamd op 160 ton. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek worden, in het kader van de voorgenomen ontwikkeling van de locatie 

tot wonen met tuin, de volgende werkzaamheden aanbevolen danwel noodzakelijk geacht.  

 

 Geadviseerd wordt nader bodemonderzoek uit te voeren naar de heterogene matige tot 

sterke verontreinigingen met arseen en zink en de plaatselijke sterke verontreinigingen 

met koper en PAK. Dit om de aard en omvang van verontreinigingen nader in beeld te 

brengen en vast te stellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

 Nader asbestonderzoek uit te voeren ter plaatse van AG12 om vast te stellen of sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest. 

 Omdat vooralsnog geen onderzoek naar PFAS is verricht, dient voorafgaand aan 

grondverzet onderzoek naar PFAS te worden verricht. 

 Wanneer het voornemen is de halfverharding met puin en de puinfundatie (menggranulaat) 

onder het asfalt te verwijderen, wordt geadviseerd (indicatief) de 

hergebruiksmogelijkheden van het materiaal te bepalen middels een uitloogonderzoek 

(schudproef).   

 Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie 

wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet 

zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de 

regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere 

onderzoeksinspanning vereisen.  

 Indien meer dan 50 m3 verontreinigde grond wordt ontgraven, geldt hiervoor een 

meldingsplicht bij het bevoegde gezag inzake de Wet bodembescherming, i.c. de OZHZ. 

Hierop zijn uitgezonderd de situaties zoals beschreven in het Besluit overige niet-

meldingplichtige gevallen van bodemsanering. 
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1. Inleiding 
 

In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, namens de gemeente Dordrecht, heeft 

Tritium Advies een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Baden Powelllaan (ong.) 

te Dordrecht.  

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen grondtransactie en herontwikkeling van de 

locatie.  

 

Doel van het onderzoek is meerledig, namelijk het vaststellen;  

  van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem om te bepalen of op de locatie sprake is 

van een bodemverontreiniging; 

 van de hergebruiksmogelijkheden van de aanwezige asfaltverharding; 

 of in de puinfundering asbest aanwezig is. 

 

Het onderzoek dient op verzoek van de opdrachtgever antwoord te geven op de vraag of binnen de 

onderzoekslocatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Tritium Advies heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 

onafhankelijk onderzoeksbureau. 

 

Kwalibo 

Op een deel van de werkzaamheden die in het voorliggende rapport worden beschreven is het 

Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Onder de naam Kwalibo regelt het Besluit de 

kwaliteitsborging in het bodembeheer. Voor deze kwaliteitsborging zijn onderdelen van het 

onderzoek onder Kwalibo uitgevoerd. Indien dit het geval is, dan is dit bij het betreffende 

onderdeel expliciet vermeld. Onderdelen zonder vermelding van Kwalibo, zijn niet onder Kwalibo 

uitgevoerd. 
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2. Vooronderzoek 
 

Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5725 (oktober 2017). De geraadpleegde bronnen 

zijn weergegeven in tabel 2.1. Een overzicht van de locatiegegevens is weergegeven in tabel 2.2.  

 

Tabel 2.1: overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek 

vooronderzoek 

NEN 5725 “aanleiding A” opstellen hypothese milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van 

bodemonderzoek 

categorie bron geraadpleegd 

  datum contactpersoon 

internet    

kadastrale gegevens kadaster online 30-01-2020 n.v.t. 

 kadastralekaart.com   

actuele terreinsituatie bagviewer kadaster   

 google maps   

historische gegevens topotijdreis.nl   

bodeminformatie actueel hoogte bestand   

 bodemloket   

 dinoloket   

 WKO tool Nederland   

 bodemkwaliteitskaart  

(Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) 

  

 omgevingsrapportage  

(Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) 

  

overig     

locatiegegevens opdrachtgever (OZHZ) 30-01-2020 mevr. H.M. Janssen 

bodeminformatie eigen archief Tritium Advies  n.v.t. 

 archief OZHZ 03-02-2020 dhr. P. den Breejen 

 

De terreinverkenning is voorafgaand aan het veldwerk uitgevoerd. De resultaten van de 

terreinverkenning zijn verwerkt in de navolgende paragrafen. 

 

2.1 Locatiegegevens 
 

Een overzicht van de locatiegegevens is weergegeven in tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2: overzicht onderzoekslocatie 

actuele locatiegegevens 

adres  

straat Baden-Powelllaan  

huisnummer ong.  

plaats Dordrecht 

kadastraal  

gemeente Dordrecht 

sectie I 

nummer 2766 (ged.) 
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Tabel 2.2 (vervolg): overzicht onderzoekslocatie 

actuele locatiegegevens 

locatie  

oppervlak totaal circa 4.450 m2 

huidig gebruik wegberm/groenstrook (dijklichaam), voetpad en parkeerplaats 

voormalig gebruik, dempingen 

en ophogingen 

De onderzoekslocatie is tot eind jaren ’50 in gebruik is geweest als havenbekken en een 

scheepswerf. Na de demping, met circa 3 meter zand, heeft de locatie het huidige gebruik 

gekregen.  

toekomstige ontwikkeling Men is voornemens in het plangebied woningen te ontwikkelen. 

bijmengingen met puin Plaatselijk is een halfverharding met puin aanwezig. Tevens is een puinfundering 

(menggranulaat) onder de asfaltverharding aanwezig.  

bodembedreigende activiteiten 

en calamiteiten 

geen bekend 

bijzonderheden Ten tijde van het onderzoek bleek dat een deel van de locatie onderwater stond als gevolg 

van de hoge waterstand van het oppervlaktewater.  

PFAS Op 8 juli 2019 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het ‘tijdelijk 

handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ van 

toepassing verklaard. Door het wijdverbreide gebruik en door emissies en incidenten 

worden poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) inmiddels in Nederland (en breder in de 

wereld), niet alleen bij puntbronnen, maar ook als diffuse verontreinigingen in bodem, 

grondwater en oppervlaktewater aangetoond. Derhalve zijn de bovengrond (tot 1,0 m-

mv) en geroerde bodems verdacht op PFAS. 

 

Uit de memo van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (13 juni 2018) blijkt dat de 

onderzoekslocatie binnen de verspreidingszone van PFOA (Perfluoroctaanzuur) is gelegen. 

Deze verspreiding is waarschijnlijk veroorzaakt doordat deze door de Chemours-fabriek 

uitgestoten stof, is neergeslagen (‘atmosferische depositie’) op en in de bodem. De 

onderzoekslocatie is gelegen in zone 1. Het verwachte gehalte PFOA in de grond van deze 

zone bedraagt 0 - 10 µg/kg d.s. 

bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Vastgesteld: 2015 

Ontgravingskaart boven- en ondergrond: ‘industrie heterogeen’ 

Bodemfunctiekaart: ‘wonen’ 

terreinsituatie  

bebouwing geen  

verhardingen grotendeels onverhard en plaatselijk verhard met asfalt 

omgeving  

gebruik belendende percelen jachthaven en openbare weg 

 

De kadastrale kaart van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. Een situatietekening is 

weergegeven in bijlage 2. Foto’s van de onderzoekslocatie zijn toegevoegd in bijlage 12. De ligging 

van de locatie is weergegeven in figuur 2.1. 
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Figuur 2.1: luchtfoto onderzoekslocatie 

 

 

 

2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek 
 

Op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken 

uitgevoerd. Voor zover relevant voor deze rapportage is een overzicht van deze rapporten en 

documenten weergeven in de navolgende tabel en zijn de gegevens weergegeven in dit hoofdstuk. 

 

Tabel 2.3: eerder uitgevoerd onderzoek en overige documenten 

nr. titel locatie opgesteld door kenmerk  datum 

onderzoekslocatie     

1. verkennend onderzoek Baden Powelllaan – 

groenstrook 

UDM udm 00.01.101/01 29-10-2000 

2. verkennend onderzoek Noordendijk 344 Antea Group D19-1895748 28-06-2018 

3. melding BUS saneringsplan Noordendijk 344 Antea Group D18-1837656 nr.6 18-07-2018 

4. melding BUS 

evaluatieverslag 

Noordendijk 344 Antea Group D19-1873060-nr.2 17-01-2019 

5. melding BUS saneringsplan Noordendijk 338 Antea Group D19-1892188-nr. 6 03-04-2019 

directe omgeving 

6. verkennend onderzoek Baden Powellaaan Dordrecht 

Research 

D-19-1895750 01-10-1997 

7. oriënterend (water) 

bodemonderzoek 

De Vlij MH Nederland - 14-01-1998 

8. verkennend onderzoek Jager- en 

Windhondpolder 

UDM udm 00.01.101/05 02-11-2000 

9. verkennend 

bodemonderzoek 

Noordendijk 268 Dordrecht 

Research 

1 februari 2002 R/020176/mw 

10 oriënterend 

bodemonderzoek 

 UDM midden B.V. 23 juni 2009 09.01.0134 

11. verkennend en nader 

bodem- en verkennend 

asbestonderzoek 

 Tritium Advies 28-06-2017 1701/057/RU-

01 
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Tabel 2.3 (vervolg): eerder uitgevoerd onderzoek en overige documenten 

nr. titel locatie opgesteld door kenmerk  datum 

directe omgeving    

12. nader bodem- en 

verkennend 

asbestonderzoek 

Noordendijk 268 Tritium Advies 12-09-2017 1707/153/SJ-

01 

13. saneringsplan  Tritium Advies 14-03-2018 1709/128/SM-

01 

 

De rapportages 6 en 7 zijn niet beschikbaar in de archieven van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid. Uit de beschikbare gegevens blijkt samengevat het volgende. 

 

Ad 1. 

Aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen ontwikkeling van de locatie tot wonen met 

tuin. Doel van het onderzoek was het vastleggen van de bodemkwaliteit.  

 

Uit de analyseresultaten bleek dat in de boven- en ondergrond lichte verontreinigingen met 

cadmium, koper, kwik, lood, zink, minerale olie en PAK werden aangetoond. Tevens werden 

verhogingen met EOX aangetoond. Plaatselijk werd een matige verontreiniging met arseen en een 

sterke verontreiniging met zink aangetoond. In het grondwater werd een lichte verontreiniging met 

arseen aangetoond. Gezien de ligging van de locatie werd het mogelijk geacht dat in het verleden 

ophoging heeft plaatsgevonden met baggerspecie.  

 

Geconcludeerd werd dat de bodemkwaliteit niet voldeed aan de kwaliteitseisen voor wonen met 

tuin. Aanbevolen werd een nader bodemonderzoek uit te voeren.  

 

Ad 2. 

Aanleiding voor het onderzoek waren de voorgenomen werkzaamheden aan de elektriciteitskabel. 

Doel van het onderzoek was het vaststellen van de maatregelen voor de werkzaamheden in relatie 

tot aanwezige bodemverontreiniging.  

 

Uit de analyseresultaten bleek dat de klei sterk verontreinigd was met zink en licht verontreinigd 

met lood. Verder werden in zowel de boven- als ondergrond lichte verontreinigingen met zware 

metalen, PAK en PCB aangetoond. In de grond werd geen asbest aangetoond. Het grondwater was 

dieper gelegen dan de werkdiepte en werd derhalve niet onderzocht.  

 

Op basis van de resultaten was het noodzakelijk een BUS-melding uit te voeren. De 

werkzaamheden konden onder de basishygiëne worden uitgevoerd.  

 

Ad 3 t/m 5. 

Betroffen de documenten behorende bij de tijdelijke uitplaatsing in het kader van de aanleg van de 

elektriciteitskabel.  

 

Ad 8.  

Aanleiding voor het waterbodemonderzoek was de voorgenomen ontwikkeling van de locatie tot 

wonen met tuin en de eigendomsoverdracht. Uit de resultaten blijkt dat het slib voldeed aan de 

kwaliteitseisen baggerspecie klasse 1 en 2. De baggerspecie kon zonder milieuhygiënische 

beperkingen op de aangrenzende droge bodem worden toegepast.  
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Ad 9. 

Aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen aanvraag van een bouwvergunning voor het 

plaatsen van een tijdelijk noodlokaal. Doel van het onderzoek was het vaststellen van de 

bodemkwaliteit en om mogelijke verontreinigingen in grond en grondwater te signaleren. 

 

Uit de analyseresultaten bleek de grond niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. Het 

grondwater bleek licht verontreinigd met arseen. Geconcludeerd werd dat deze verhoging te 

relateren was aan een van nature aanwezige regionale achtergrondgehalte. De vastgestelde 

bodemkwaliteit vormde geen belemmeringen voor de afgifte van een bouwvergunning.  

 

Ad 10.  

Aanleiding voor het onderzoek was in het kader van het Landsdekkend Beeld waarbij de gemeente 

verdachte locaties had geselecteerd. Op de locatie is sprake geweest van een voormalige 

scheepswerf. De exacte ligging hiervan was niet bekend.  

 

Het doel van het onderzoek was het vaststellen of (voormalige) activiteiten op de locatie al dan 

niet hebben geleid tot bodemverontreiniging en tevens te toetsen of dat sprake is van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet Bodembescherming. 

 

In de boven- en ondergrond werden plaatselijk zwakke tot matige bijmengingen met puin 

waargenomen. Uit de analyseresultaten bleek zowel de grond als het grondwater niet verontreinigd 

te zijn met de onderzochte stoffen. 

 

Geconcludeerd werd dat er geen sprake was van een bodemverontreiniging. Derhalve was geen 

nader bodemonderzoek noodzakelijk. 

 

Ad 11.  

Aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen herontwikkeling van de locatie en de aanvraag 

van een omgevingsvergunning voor bouwen. Doel van het onderzoek was het vaststellen van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) om te bepalen of er op de locatie 

sprake is van bodemverontreiniging welke mogelijk een belemmering vormt voor de voorgenomen 

ontwikkelingen. 

 

Uit de analyseresultaten bleek de bovengrond ter plaatse van de binnenplaats licht tot plaatselijk 

sterk verontreinigd te zijn met PCB en licht verontreinigd met minerale olie en PAK. De bovengrond 

van het overige terrein bleek plaatselijk licht verontreinigd te zijn met kobalt, kwik, zink en PCB. 

De ondergrond bleek plaatselijk licht verontreinigd te zijn met cadmium, kobalt, kwik, lood, zink, 

minerale olie, PAK en PCB. Het grondwater bleek licht verontreinigd te zijn met barium (verhoogde 

achtergrondconcentratie). Er was sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met 

PCB. 

 

Zowel op het maaiveld als in het uitkomende materiaal werden geen asbestverdachte materialen 

waargenomen. In de fijne fractie (<16 mm) van de onderzochte grond werd analytisch geen asbest 

aangetoond.  
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Geadviseerd werd de sterke verontreinigingen met PCB verder in beeld te brengen op een 

‘natuurlijk moment’. Bijvoorbeeld na het buitengebruik stellen van de locatie en de sloop van de 

bebouwing en de aanwezige vloeren op de begane grond (met uitzondering van de 

kruipruimtevloer). Vervolgens dienen de verontreinigingen voorafgaand aan de herontwikkelingen 

te worden gesaneerd. Hiervoor dient een saneringsplan te worden opgesteld.  

 

Ad 12.  

Aanleiding voor het onderzoek was de bij eerder op de locatie uitgevoerd bodemonderzoek [11] 

aangetoonde sterke verontreiniging met PCB in de grond. Doel van het onderzoek was het bepalen 

van de ernst en omvang van de aangetoonde verontreiniging binnen de grenzen van het perceel. 

Indien uit het onderzoek bleek dat sprake was van een geval van ernstige bodemverontreiniging, 

werd bepaald of sprake was van onaanvaardbare risico’s voor mens, ecosysteem of verspreiding. 

 

Op basis van de analyseresultaten werd afgeleid dat op de locatie drie sterke verontreinigingen met 

PCB aanwezig zijn. De sterke verontreinigingen hadden vermoedelijk een organisatorische, 

ruimtelijke èn technische samenhang en werden daarom als één geval gezien.  

 

Geadviseerd werd de sterke verontreinigingen met PCB voorafgaand aan de herontwikkelingen te 

saneren. Hiervoor diende een saneringsplan te worden opgesteld.  

 

Ad 13. 

Uit het document blijkt dat een plan van aanpak was opgesteld voor een tijdelijke 

beveiligingsmaatregel (TBM) in het kader van een bodemsanering. De maatregel heeft betrekking 

op de drie sterke PCB verontreinigingen in de grond die op de locatie Noordendijk 268 te Dordrecht 

aanwezig zijn. 

 

Doel van de maatregel is het wegnemen van de contactmogelijkheden met de PCB-verontreiniging. 

Aanleiding voor het aanbrengen van de TBM is het feit dat de geplande herontwikkeling voor een 

onbepaalde periode is uitgesteld en daarmee de geplande sanering niet kan worden uitgevoerd. 

 

2.3 Bodemopbouw 
 

Tabel 2.4: bodemopbouw en geohydrologie 

bodemopbouw   

maaiveldhoogte  1,3 m+NAP (oostelijk, benedendijks) 3,3 m+NAP (westelijk, bovendijks) 

deklaag dikte 14 m 

samenstelling klei en veen 

doorlatendheid matig 

1e watervoerende pakket dikte 11 m 

samenstelling matig fijn tot uiterst grof zand 

doorlatendheid goed 

geohydrologie   

freatisch grondwater stijghoogte ca. 0,8 m+NAP  

stromingsrichting voornamelijk oostelijk, sterk beïnvloed door waterstand de Vlij 

1e watervoerende pakket stijghoogte onbekend  

stromingsrichting noordwestelijk 
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Tabel 2.4 (vervolg): bodemopbouw en geohydrologie 

waterhuishouding    

oppervlaktewater Grenzend aan de oostzijde van de locatie is de Vlij gelegen. Dit betreft een aftakking van 

rivier de Wantij. 

grondwaterbeschermingsbied of 

boringsvrije zone 

De locatie is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. 

grondwateronttrekking Op de onderzoekslocatie vindt voor zover bekend geen grondwateronttrekking plaats. Van 

de directe omgeving zijn geen gegevens bekend.  

 

2.4 Conclusies vooronderzoek 
 

Voor de gehele onderzoekslocatie geldt dat het terrein in het verleden is opgehoogd met zand. 

Mogelijk dat in het ophoogzand, zoals veelvuldig aangetoond in de directe omgeving, sterke 

verontreinigingen met zware metalen, PAK en/of PCB aanwezig zijn. Omdat deze parameters 

onderdeel uitmaken van het standaardpakket en gezien de heterogeniteit van voorkomen, kan het 

voorkomen hiervan afdoende worden vastgesteld middels een verkennend onderzoek met een 

strategie voor een verdacht heterogene locatie. Op basis van het vooronderzoek worden de 

volgende hypotheses onderscheiden. 

 

Tabel 2.5: hypotheses 

omschrijving opp. hypothese motivatie verdachte  

    stoffen 1) 

gehele locatie 4.450 m2 verdacht 

heterogeen 

bodemkwaliteitsklasse ‘industrie 

heterogeen’ en ophooglaag van zand 

zware metalen, PAK, PCB 

en asbest (bij puin) 

  verdacht 

homogeen 

atmosferische depositie en landelijk 

beleid  

PFAS 

asfaltverharding ca. 700 m2 verdacht mogelijk teerhoudend PAK 

puinfundatie ca. 700 m2 verdacht onbekende kwaliteit en herkomst asbest 

halfverharding met puin ca. 100 m2 verdacht onbekende kwaliteit en herkomst asbest 

Verklaring bij de tabel: 

PAK : polycyclische aromatische koolwaterstoffen; 

PCB : polychloorbifenylen; 

PFAS : poly- en perfluoralkylstoffen. 
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3. Verkennend bodemonderzoek 
3.1 Onderzoeksstrategie 
 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740+A1 (april 2016). Een 

overzicht van de te verrichten werkzaamheden is weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 3.1: strategie verkennend bodemonderzoek 

strategie 1) boorwerk (diepte in m-mv) betonboringen analyses 2) 

 boringen peilbuizen (diameter) grond grondwater 

gehele locatie (ca. 4.450 m2) 

VED-HE-NL 17 x (2,0) 1 - 6 x NEN-g 3), arseen 1 x NEN-gw, arseen 

maatwerk 

gebaseerd op: 

VED-HO-NL 

- - - 2 x PFAS (30), L+H - 

 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring strategie: 

 VED-HO-NL : onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, homogeen 

verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming, niet lijnvormig; 

 VED-HE-NL : onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen 

verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming, niet lijnvormig. 

2) verklaring analyses: 

 NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en 

minerale olie); 

 NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen en naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie); 

 PFAS (30) : uitgebreid analysepakket met 30 perfluorverbindingen volgens de advieslijst d.d. 12 juli 

2019 van het Tijdelijk handelingskader; 

 L+H : lutum en humus. 

3) conform de strategie voor een verdachte locatie, dienen 3 analyses van de verdachte laag te worden uitgevoerd. In 

verband met de verwachte heterogene bodemopbouw en bodemvreemde bijmengingen worden aanvullende analyses 

uitgevoerd. 

 

Uitvoering H-XRF-metingen 

Het is zeer waarschijnlijk dat de grond binnen onderzoekslocatie heterogeen verontreinigd is met 

zware metalen. Om bij de eerste fase, vóór de analyses, direct al een beter beeld te verkrijgen van 

de locatie en de verdachte lagen, wordt tijdens de veldwerkzaamheden gebruik gemaakt van de H-

XRF-meter. Met behulp van de H-XRF-meter kunnen de parameters lood, koper en zink in het veld 

worden gemeten.  

 

De analyses worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. De grond- en 

grondwatermonsters worden, indien mogelijk, conform AS3000 voorbewerkt. De grond wordt per 

bodemlaag van maximaal 0,5 m bemonsterd. Voor de monstername van grond op PFAS wordt 

tevens aangesloten bij de informatie uit het Handelingskader Poly en Per Fluor Alkyl Stoffen (PFAS, 

onderdeel 6 Veldwerk en Analyse) opgesteld door het Expertisecentrum PFAS. De resultaten 

worden vergeleken met het huidige interim beleid van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 

zoals vermeld in de ‘herziene handreiking toepassing van PFOA houdende grond Zuid-Holland Zuid’ 

(13 juni 2018) en de nadere toelichting onderzoeksplicht - Herziene handreiking toepassing van 

PFOA houdende grond Zuid-Holland Zuid d.d. 20 september 2018. 
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3.2 Wijziging strategie 
 

In verband met de resultaten van de NEN-parameters waarbij het onderzoeksdoel reeds is behaald, 

namelijk het vaststellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, is in overleg 

met de opdrachtgever besloten om vooralsnog geen onderzoek naar PFAS te verrichten.  

 

 

3.3 Uitvoering 
 

3.3.1 Kwalibo 
 

Kwalibo 

De coördinatie en planning van het veldwerk heeft plaatsgevonden vanuit de onder BRL SIKB 2000 

(versie 6.0, 1 februari 2018) gecertificeerde vestiging van Tritium Advies te Nuenen. 

 

De boringen zijn geplaatst conform protocol 2001 (versie 6.0, 1 februari 2018) van de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De peilbuis is bemonsterd conform protocol 2002 

(versie 6.0, 1 februari 2018) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  

 

In de navolgende tabel zijn de namen van de erkende veldwerkers weergegeven, die voor 

onderhavig onderzoek het veldwerk hebben uitgevoerd. 

 

Tabel 3.2: erkende veldwerkers Tritium Advies 

veldwerker datum uitvoering boornummers/peilbuisnummer 

boorwerkzaamheden (protocol 2001)  

Joris Mathijssen en  

Pauke van der Stelt 

04-02-2020 01 t/m 17 

Joris Mathijssen  18-02-2020 asf01 t/m asf05 

monstername grondwater (protocol 2002)  

Joris Mathijssen 18-02-2020 07 

 

3.3.2 Plaatsen boringen en peilbuizen 
 

De locaties van de boringen zijn weergegeven in bijlage 2.  

 

Ondoordringbare lagen 

Tijdens het plaatsen van boring asf04 bleek dat op 0,70 m-mv een onbekende in handkracht 

ondoordringbare laag aanwezig was.  

 

Halfverhardingen en fundaties  

Tijdens de veldwerkzaamheden is bevestigd op het noordelijk terreindeel sprake is van een 

halfverharding met puin. Onder de gehele asfaltverharding blijkt sprake te zijn van een 

puinfundatie (menggranulaat). 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn de in de 

navolgende tabel weergegeven waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke 

bodemverontreiniging. Voor de bodemopbouw wordt verwezen naar de profielbeschrijvingen in 
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bijlage 3. 

 

Tabel 3.3: waarnemingen en bijzonderheden 

boring traject 

(m-mv) 

waarnemingen en bijzonderheden einddiepte 

(m-mv) 

01 0,70 - 1,10 zwak kolengruishoudend 2,50 

 1,50 - 2,00 laagjes slib  

03 0,00 - 0,50 sporen puin 2,00 

04 0,00 - 0,50 sporen puin 2,00 

06 0,00 - 0,75 sporen puin 2,00 

07 0,00 - 0,70 sporen puin 2,50 

 0,90 - 1,25 zwak kolengruishoudend  

09 0,00 - 0,50 sporen puin 2,00 

12 0,00 - 0,50 sporen puin 2,00 

13 0,00 - 1,50 sporen kolengruis 2,00 

14 0,00 - 1,30 sporen kolengruis 2,00 

15 0,00 - 0,50 sporen puin 2,00 

 

Omdat de herkomst en kwaliteit van het puin onbekend is, dient deze als verdacht op het 

voorkomen van asbest te worden beschouwd. Derhalve is direct een verkennend asbestonderzoek 

uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in hoofdstuk 4. 

 

3.3.3 Bemonstering grondwater 
 

Tijdens de grondwatermonstername zijn in het veld de zuurgraad (pH), de troebelheid en de 

elektrische geleidbaarheid (Ec) van het grondwater bepaald. De peilbuisspecificaties en 

meetresultaten zijn weergegeven in de navolgende tabel. De plaats van de peilbuis is weergegeven 

in bijlage 2. 

 

Tabel 3.4: peilbuisspecificaties 

peilbuis datum filtertraject grondwaterstand  pH Ec troebelheid 

 bemonstering (m-mv) (m-mv) (-) (µS/cm) (ntu) 

07 18-2-2020 1,50 - 2,50 0,43 7,1 768 10,3 

 

Tijdens de bemonstering van het grondwater bleek in afwijking op de NEN5744 dat de troebelheid 

van het grondwater in de peilbuis hoger is dan 10 ntu. Hierdoor kunnen concentraties hoger 

uitvallen. Bij de interpretatie van de analyseresultaten van het grondwater wordt met de 

afwijkingen rekening gehouden. De betrouwbaarheid van de analyseresultaten wordt in paragraaf 

3.6 besproken. 

 

3.3.4 Analyses 
 

De grond- en grondwatermonsters zijn volgens de navolgende tabellen geanalyseerd. Voor het 

onderzoek geldt dat diverse monsters zijn samengesteld op basis van de in het veld gemeten XRF 

gehalten. De resultaten met een indicatieve toetsing aan de Wbb zijn weergegeven in bijlage 11. 

Aan de hand van de XRF metingen zijn tevens aanvullende analyses uitgevoerd. 
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Tabel 3.5: geanalyseerde monsters (grond) 

monster- traject deelmonsters verwachting  analyses 1) toelichting 

code (m-mv)  o.b.v. XRF 2)   

MM01 0,00 - 0,50 03 (0,00 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50), 

09 (0,00 - 0,50), 15 (0,00 - 0,50) 

<T NEN-g, arseen bovengrond, sporen puin 

(klei) 

MM02 0,00 - 0,50 08 (0,00 - 0,50), 10 (0,00 - 0,40), 

11 (0,00 - 0,30), 16 (0,00 - 0,50) 

<T NEN-g, arseen zintuiglijk schone 

bovengrond (klei) 

08-1 0,00 - 0,50 08 (0,00 - 0,50) <T zink uitsplitsing MM02 

10-1 0,00 - 0,40 10 (0,00 - 0,40) <T zink uitsplitsing MM02 

11-1 0,00 - 0,30 11 (0,00 - 0,30) <T zink uitsplitsing MM02 

16-1 0,00 - 0,50 16 (0,00 - 0,50) <T zink uitsplitsing MM02 

MM03 0,50 - 1,00 03 (0,50 - 1,00), 04 (0,50 - 1,00) >I NEN-g, arseen zintuiglijk schone 

bovengrond (zand) 

MM04 0,50 - 1,30 07 (0,90 - 1,25), 14 (0,50 - 1,00), 

14 (1,00 - 1,30),  

<T NEN-g, arseen sporen- tot zwak 

kolengruishoudende 

ondergrond (klei)  

MM05 0,50 - 1,80 02 (1,30 - 1,80), 05 (0,70 - 1,20), 

12 (0,50 - 1,00) 

<T NEN-g, arseen zintuiglijk schone 

ondergrond (klei) 

MM06 0,70 - 2,00 08 (0,70 - 1,00), 09 (1,50 - 2,00), 

12 (1,00 - 1,50), 17 (0,70 - 1,20) 

<T NEN-g, arseen zintuiglijk schone 

ondergrond (zand) 

MM07 0,00 - 0,50 07 (0,00 - 0,50), 12 (0,00 - 0,50) >I NEN-g, arseen bovengrond, sporen puin 

(klei) 

12-1 0,00 - 0,50 12 (0,00 - 0,50) >I zink uitsplitsing MM07 

07-1 0,00 - 0,50 07 (0,00 - 0,50) >I zink uitsplitsing MM07 

01-5 1,50 - 2,00 01 (1,50 - 2,00) >I NEN-g, arseen ondergrond, laagjes slib 

(klei) 

02-1 0,00 - 0,50 02 (0,00 - 0,50) >T NEN-g, arseen zintuiglijk schone 

bovengrond (klei) 

04-3 1,00 - 1,10 04 (1,00 - 1,10) >T NEN-g, arseen zintuiglijk schone 

ondergrond (zand) 

13-1 0,00 - 0,50 13 (0,00 - 0,50) >I NEN-g, arseen sporen kolengruis 

15-2 0,50 - 1,00 15 (0,50 - 1,00) >T NEN-g, arseen zintuiglijk schone 

ondergrond (klei) 

asf05-3 0,25 - 0,75 asf05 (0,25 - 0,75) >I arseen, koper, 

zink  

zintuiglijk schone 

ondergrond (klei) 
 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses: 

 NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en  

minerale olie). 

2) op basis van de parameters arseen, koper, lood en/of zink. 

 

Tabel 3.6: geanalyseerde monsters (grondwater) 

peilbuis- monster- filtertraject analyses 1) motivatie 

nummer code (m-mv)   

07 07-1-1 1,50 - 2,50 NEN-gw, arseen onderzoek grondwater 
 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses: 

 NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en 

naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie). 

 



 

documentkenmerk: 2001/344/BU-01, versie 0   

 

pagina 13 van 24 

 

3.4 Analyseresultaten 
 

3.4.1 Toetsingskader  
 

Wet bodembescherming (Wbb) 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn vergeleken met de toetsingstabel 

'Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire 

bodemsanering (Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). 

 

Bij onderhavig onderzoek zijn van de grondmonsters het organische stof- en lutumgehalte 

analytisch bepaald en weergegeven op het analysecertificaat. Met behulp van de 

bodemtypecorrectieformules uit de Regeling bodemkwaliteit zijn de meetwaarden van de grond 

omgerekend naar waarden voor standaardbodem (met een lutum percentage van 25 % en een 

organische stof percentage van 10 %).  

 

Voor de grond en het grondwater worden respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde 

beschouwd als het niveau waaronder sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. De 

interventiewaarde betreft het niveau waarboven voor zowel de grond als het grondwater sprake 

kan zijn van risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Een sanering van de bodem kan dan 

noodzakelijk zijn.  

 

Normaliter wordt als criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek de tussenwaarde 

gehanteerd. De tussenwaarde voor grond betreft het gemiddelde van de achtergrond- en de 

interventiewaarde en voor het grondwater het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde. 

Opgemerkt wordt dat de tussenwaarde geen formele status heeft. 

 

De aanduiding van de mate van verontreiniging in het rapport is weergegeven in de onderstaande 

tabel. 

 

Tabel 3.7: aanduiding mate van verontreiniging 

aanduiding in rapport betekenis voor grond betekenis voor grondwater 

- = niet verontreinigd De toetsingswaarden worden niet overschreden. 

>AW of >S = licht verontreinigd Het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

achtergrond- en tussenwaarde. 

Het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

streef- en tussenwaarde. 

>T = matig verontreinigd Het aangetoonde gehalte ligt tussen de tussen- en interventiewaarde. 

>I = sterk verontreinigd Het aangetoonde gehalte ligt boven de interventiewaarde. 

 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Om een indicatie te verkrijgen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond voor een toepassing 

als landbodem, zijn de analyseresultaten van de grondmonsters aanvullend vergeleken met de 

tabellen 1 en 2 in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 

20 december 2007 en de daaropvolgende wijzigingen). De aanduiding van de milieuhygiënische 

classificering is weergegeven in de navolgende tabel. 
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Tabel 3.8: aanduiding bodemkwaliteitsklasse 

aanduiding in rapport betekenis 

achtergrondwaarde (AW) Grond kan vrij worden toegepast bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit. 

wonen (Wo) Grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader worden toegepast bij de 

bodemfuncties en bodemkwaliteiten "wonen" of "industrie". 

industrie (Ind) Grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader enkel worden toegepast bij 

de bodemfunctie en bodemkwaliteit "industrie".  

niet-toepasbaar (NT) Grond kan elders niet worden toegepast. Indien deze grond vrijkomt moet deze 

worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

 

3.5 Grond 
 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 4. De toetsingsresultaten 

zijn weergegeven in bijlage 8. Een samenvatting is weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 3.9: samenvatting toetsingsresultaten grond 

monster-

code 

deelmonsters verwachting  motivatie toetsingsresultaten Wbb indicatie 

Bbk o.b.v. XRF 2) > AW > T  > I  

MM01 03 (0,00 - 0,50), 

06 (0,00 - 0,50), 

09 (0,00 - 0,50), 

15 (0,00 - 0,50) 

<T bovengrond, 

sporen puin (klei) 

PCB, koper, zink, arseen  

cadmium, kwik, lood, 

PAK  

- - Ind 

MM02 08 (0,00 - 0,50), 

10 (0,00 - 0,40), 

11 (0,00 - 0,30), 

16 (0,00 - 0,50) 

<T zintuiglijk schone 

bovengrond (klei) 

PCB, nikkel, koper, 

arseen,  

cadmium, kwik, lood, 

PAK 

zink - Ind 

08-1 08 (0,00 - 0,50) <T uitsplitsing MM02 - zink - Ind 

10-1 10 (0,00 - 0,40) <T uitsplitsing MM02 - - zink NT 

11-1 11 (0,00 - 0,30) <T uitsplitsing MM02 zink - - Ind 

16-1 16 (0,00 - 0,50) <T uitsplitsing MM02 zink - - Ind 

MM03 03 (0,50 - 1,00), 

04 (0,50 - 1,00) 

>I zintuiglijk schone 

bovengrond 

(zand) 

PCB, zink, cadmium,  

kwik, lood, PAK  

- - Ind 

MM04 07 (0,90 - 1,25), 

14 (0,50 - 1,00), 

14 (1,00 - 1,30),  

<T sporen- tot zwak 

kolengruishouden

de ondergrond 

(klei)  

cadmium, kwik - - AW 

MM05 02 (1,30 - 1,80), 

05 (0,70 - 1,20), 

12 (0,50 - 1,00) 

<T zintuiglijk schone 

ondergrond (klei) 

PCB, koper, zink, 

arseen, cadmium, kwik, 

lood, PAK  

- - Ind 

MM06 08 (0,70 - 1,00), 

09 (1,50 - 2,00), 

12 (1,00 - 1,50), 

17 (0,70 - 1,20) 

<T zintuiglijk schone 

ondergrond 

(zand) 

- - - AW 

MM07 07 (0,00 - 0,50), 

12 (0,00 - 0,50) 

>I bovengrond, 

sporen puin (klei) 

PCB, koper, arseen, 

cadmium, kwik, lood, 

PAK  

zink - Ind 

12-1 12 (0,00 - 0,50) >I uitsplitsing MM07 - - zink Ind 

07-1 07 (0,00 - 0,50) >I uitsplitsing MM07 - zink - NT 

01-5 01 (1,50 - 2,00) >I ondergrond, 

laagjes slib (klei) 

m.o., koper, arseen, 

cadmium, kwik, lood  

PAK zink NT 
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Tabel 3.9 (vervolg): samenvatting toetsingsresultaten grond 

monster-

code 

deelmonsters verwachting  motivatie toetsingsresultaten Wbb indicatie 

Bbk o.b.v. XRF 2) > AW > T  > I  

02-1 02 (0,00 - 0,50) >T zintuiglijk schone 

bovengrond (klei) 

PCB, m.o., kobalt, 

nikkel, cadmium, kwik, 

lood, PAK 

koper 

arseen  

zink NT 

04-3 04 (1,00 - 1,10) >T zintuiglijk schone 

ondergrond 

(zand) 

PCB, m.o., nikkel, koper, 

zink, arseen, cadmium,  

kwik, lood, PAK  

- - Ind 

13-1 13 (0,00 - 0,50) >I sporen kolengruis PCB, koper, arseen, 

cadmium, kwik, lood, 

PAK 

zink - Ind 

15-2 15 (0,50 - 1,00) >T zintuiglijk schone 

ondergrond (klei) 

m.o., nikkel, koper, 

zink, 

arseen, cadmium, kwik, 

lood, PAK  

- - Ind 

asf05-3 asf05 (0,25 - 

0,75) 

>I zintuiglijk schone 

ondergrond (klei) 

- - arseen, 

koper, 

zink 

NT 

 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring afkortingen: 

 m.o. : minerale olie; 

 PAK : polycyclische aromatische koolwaterstoffen; 

 PCB  polychloorbifenylen. 

 

Na vergelijking van de analyseresultaten met de resultaten van de XRF metingen blijkt dat XRF een 

onderschatting weergeeft van de verontreinigingen. De met de XRF vastgestelde matig tot sterk 

verontreinigde lagen worden analytisch bevestigd, echter blijkt dat bodemlagen die met de XRF als 

licht verontreinigd worden geclassificeerd diverse keren een grotere mate van verontreiniging 

hebben. 

 

3.6 Grondwater 
 

De analyseresultaten van het grondwatermonster zijn weergegeven in bijlage 5. De 

toetsingsresultaten zijn weergegeven in bijlage 9. Een samenvatting is weergegeven in de 

navolgende tabel. 

 

Tabel 3.10: samenvatting toetsingsresultaten grondwater 

peilbuis-

nummer 

monster- 

code 

filtertraject 

(m-mv) 

motivatie toetsingsresultaten Wbb 

> S  > T > I  

07 07-1-1 1,50 - 2,50 onderzoek grondwater barium - - 
 

 

Vanwege de verhoogde troebelheid (ntu) van het grondwater, is aan de hand van de 

verwachtingen volgens het vooronderzoek, de overige waarnemingen tijdens de uitvoering van het 

veldwerk en de overige analyseresultaten beoordeeld of de resultaten in het totale beeld van het 

onderzoek passen. Dit is wel het geval, er is namelijk alleen sprake van een lichte verontreiniging 

met barium. Verontreinigingen met barium worden vaker aangetoond in de regio (verhoogde 

achtergrondconcentratie). Derhalve zijn de resultaten als betrouwbaar beoordeeld. 
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3.7 Voorlopige verontreinigingssituatie 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond diverse matige tot sterke verontreinigingen 

met zink en plaatselijk een matige verontreiniging met arseen is aangetoond. In de ondergrond ter 

plaatse van de asfaltverharding (boring asf05) is een sterke verontreiniging met zink, koper en 

arseen aangetoond. In de slibhoudende ondergrond op het noordelijk terreindeel (boring 01) is een 

sterke verontreiniging met zink en een matige verontreiniging met PAK aangetoond. 

 

Voor de sterke verontreinigingen met zink in de bovengrond geldt dat het op basis van de reeds 

bekende resultaten aannemelijk is dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Voor de verontreinigingen geldt dat de omvang zowel in horizontaal- als verticaal vlak vooralsnog 

niet volledig in beeld zijn gebracht.  

 

De voorlopige verontreinigingssituatie is weergegeven op de tekening in bijlage 2. 
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4. Verkennend asbestonderzoek 
 

Tijdens het plaatsen van de boringen van het verkennend bodemonderzoek bleek dat in de grond 

bijmengingen met puin zijn aangetroffen. Tevens is onder het asfalt sprake van een puinfundatie 

en is ter plaatse van het noordelijke terreindeel een halfverharding met puin aanwezig. Omdat de 

herkomst en kwaliteit van het puin onbekend is, dienen deze lagen als asbestverdacht te worden 

beschouwd. Derhalve is direct een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd. 

 

4.1 Onderzoeksstrategie 
 

Het verkennend asbestonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5707+C2 (december 2017). 

De puinlaag betreft geen bodem. Het onderzoek hiernaar wordt uitgevoerd conform de NEN 

5897+C2 (december 2017). 

 

De te volgen strategie is weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 4.1: strategie verkennend bodemonderzoek 

strategie 1) veldwerkzaamheden asfaltboringen analyses  

maaiveld-

inspectie 

inspectiegaten 

(0,3 x 0,3 m,  

0,5 m-mv) 

inspectiegaten 

tot onderzijde 

verdachte laag 2) 

(diameter) 

puinhoudende grond (ca. 3.560 m2) 

VED-HE 2 richtingen, 

stroken 1,5 m 

12 2 - 3 x asbest in grond 

puinfundatie (ca. 700 m2) 

FUND 2 richtingen, 

stroken 1,5 m 

5 - 5 x (ø 35 cm) 1 x asbest in puin 

halfverharding met puin (ca. 100 m2) 

HALF 2 richtingen, 

stroken 1,5 m 

3 - - 1 x asbest in puin 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring strategie: 

 VED-HE (NEN 5707) : onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen 

verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming; 

 FUND (NEN 5897) : strategie voor een afgedekte funderingslaag; 

 HALF (NEN 5897) : strategie voor halfverhardingslagen. 

2) de boring wordt uitgevoerd met een diameter van tenminste 12 cm. 

 

De analyses worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. 

 

4.2 Uitvoering 
 

De coördinatie en planning van het veldwerk heeft plaatsgevonden vanuit de onder BRL SIKB 2000 

(versie 6.0, 1 februari 2018) gecertificeerde vestiging van Tritium Advies te Nuenen.  

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 (versie 6.0, 1 

februari 2018) conform protocol 2018 (versie 6.0, 1 februari 2018) van de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer.  
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Opgemerkt wordt dat wanneer meer dan 50% bodemvreemde materialen worden aangetroffen, het 

protocol 2018 niet van toepassing is. Dit heeft geen invloed op de onderzoeksstrategie en de 

resultaten van het onderzoek. 

 

In de navolgende tabel zijn de namen weergegeven van de erkende veldwerkers, die voor 

onderhavig onderzoek het veldwerk hebben uitgevoerd. 

 

Tabel 4.2: erkende veldwerker Tritium Advies 

veldwerker datum uitvoering nummers 

maaiveldinspectie   

Joris Mathijssen 18 februari 2020 maaiveld 

asbestgaten/boringen (protocol 2018)  

Joris Mathijssen 18 februari 2020 AG01 t/m AG17 en asf01 t/m asf05 

 

 

4.2.1 Maaiveldinspectie 
 

Tijdens de maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld. 

Gezien de conditie van het maaiveld (korte vegetatie), wordt de inspectie-efficiëntie van de locatie 

geschat op 90-100%.  

 

4.2.2 Veldwerk asbestonderzoek 
 

Tijdens de veldwerkzaamheden deden zich geen belemmeringen of bijzonderheden voor.  

De plaats van de gaten zijn weergegeven in bijlage 2. De bij de werkzaamheden vrijkomende 

grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn de in de navolgende tabel weergegeven 

bodemvreemde bijmengingen waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging met 

asbest. Voor de bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3.  

 

Tabel 4.3: afwijkende waarnemingen. 

boring traject 

(m-mv) 

asbest verdacht 

materiaal (AVM) 

waarnemingen en bijzonderheden einddiepte 

(m-mv) 

puinhoudende grond (ca. 3.560 m2) 

AG03 0,00 - 0,50 - sporen puin 0,50 

AG04 0,00 - 0,50 - sporen puin 0,50 

AG06 0,00 - 0,75 - sporen puin 0,75 

AG07 0,00 - 0,50 - sporen puin 0,50 

AG08 0,00 - 0,50 - sporen puin 0,50 

AG09 0,00 - 0,50 - sporen puin 0,50 

AG10 0,00 - 0,50 - sporen puin, sporen asfalt 0,50 

AG11 0,00 - 0,50 - sporen puin 0,50 

AG12 0,00 - 0,50 1 st. 19 gram  sporen puin, sporen asfalt 1,00 

AG13 0,00 - 0,50 - sporen puin 1,00 

AG14 0,00 - 0,50 - sporen puin 0,50 

AG15 0,00 - 0,50 - sporen puin 0,50 

AG16 0,00 - 0,50 - sporen puin 0,50 

AG17 0,00 - 0,50 - sporen puin 1,00 
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Tabel 4.3 (vervolg): afwijkende waarnemingen. 

boring traject 

(m-mv) 

asbest verdacht 

materiaal (AVM) 

waarnemingen en bijzonderheden einddiepte 

(m-mv) 

puinfundatie (ca. 700 m2) 

asf01 0,08 - 0,45 - volledig puin 1,05 

asf02 0,13 - 0,18 - volledig puin 1,00 

asf03 0,10 - 0,30 - volledig puin 1,00 

asf04 0,10 - 0,25 - volledig puin 0,70 

halfverharding met puin (ca. 100 m2) 

AG01 0,30 - 0,70 - volledig puin 0,70 

AG02 0,30 - 0,60 - volledig puin  0,60 

AG05 0,30 - 0,60 - volledig puin 0,60 

 

4.2.3 Analyses 
 

De monsters zijn volgens de navolgende tabel geanalyseerd door Al-West te Deventer 

(geaccrediteerd). 

 

Tabel 4.4: geanalyseerde monsters 

monster- asbestgaten/ traject analyses motivatie 

code boringen (m-mv)   

puinhoudende grond (ca. 3.560 m2) 

ASBMM01 AG03, AG04, AG06, 

AG07, AG08 

0,00 - 0,50 asbest in grond bovengrond sporen puin (klei) 

ASBMM02 AG09, AG10, AG11, 

AG13 

0,00 - 0,50 asbest in grond bovengrond sporen puin (klei) 

ASBMM03 AG14 t/m AG17 0,00 - 0,50 asbest in grond bovengrond sporen puin (klei) 

AG12 AG12 0,00 - 0,50 asbest in grond gat met asbestverdacht materiaal 

AG12_avm AG12 0,00 - 0,50 asbest verzamelmonster asbestverdacht materiaal 

puinfundatie (ca. 700 m2) 

ASBMM04 Asf01, Asf02, ASf04 0,08 - 0,45 asbest in puin puinfundatie 

halfverharding met puin (ca. 100 m2) 

ASBMM05 AG01, AG02, AG05 0,30 - 0,70 asbest in puin halfverharding met puin 

 

4.3 Analyseresultaten 

4.3.1 Toetsingskader 
 

Wet bodembescherming (Wbb) 

De analyseresultaten zijn vergeleken met de toetsingstabel 'Streefwaarden grondwater en 

interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire bodemsanering (Nederlandse 

Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). De interventiewaarde voor asbest is vastgesteld op 100 

mg/kg d.s. gewogen asbest. Voor de toetsing wordt het gehalte serpentijnasbest vermeerderd met 

tienmaal het gehalte amfiboolasbest. De te toetsen gehalten wordt berekend uit de som van de 

gewogen gehalte aan asbest in asbesthoudend materiaal (fractie >20 mm) en de gewogen 

gehalten aan asbest in de grond (fractie <20 mm).  
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Indien de resultaten van het verkennend bodemonderzoek leiden tot het vermoeden dat er sprake 

is van een geval van ernstige verontreiniging dient nader onderzoek plaats te vinden. Conform de 

NEN 5707+C2 worden hiervoor de volgende criteria gehanteerd: 

 voor asbestinspectiegaten : als het gewogen gehalte aan asbest groter is dan de helft 

van de interventiewaarde;  (0,3 x 0,3 m)  

 voor boringen : als in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring 

asbest wordt aangetoond.  (diameter <0,35 m)  

 

Verder kan nader onderzoek worden aanbevolen als de analyseresultaten van de visuele inspectie 

van het maaiveld (gehalte aan asbest in de toplaag met een dikte van 2 cm) niet overeenkomen 

met de gehalten in de inspectiegaten. 

 

4.3.2 Analyseresultaten 
 

De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. Een samenvatting is weergegeven in de 

navolgende tabel. 

 

Tabel 4.4: berekening gewogen gehalte asbest (mg/kg d.s.) 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) gehaltes asbest berekend uit het gehalte in het materiaal en het bemonsterde bodemvolume. 

2) dit gehalte is bepaald op basis van een verkennend onderzoek en betreft derhalve een indicatieve waarde. 

 

  

 

monster- 

code 

asbestgaten traject 

(m-mv) 

 

omschrijving gehalte asbest (mg/kg d.s.) 

fractie  

< 20 mm 

fractie  

> 20 mm 1) 

totaal 

gewogen 2) 

puinhoudende grond (ca. 3.560 m2) 

asbmm01 AG03, AG04, AG06, 

AG07, AG08 

0,00 - 0,50 bovengrond sporen puin (klei) <2,0 - <2,0 

asbmm02 AG09, AG10, AG11, 

AG13 

0,00 - 0,50 bovengrond sporen puin (klei) 4,8 - 4,8 

asbmm03 AG14 t/m AG17 0,00 - 0,50 bovengrond sporen puin (klei) <2,0 - <2,0 

AG12 en 

AG12_avm 

AG12 0,00 - 0,50 gat met asbestverdacht 

materiaal 

43 29,5 72,5 

puinfundatie (ca. 700 m2) 

asbmm04 Asf01, Asf02, ASf04 0,08 - 0,45 puinfundatie <2,0 - <2,0 

halfverharding met puin (ca. 100 m2) 

asbmm05 AG01, AG02, AG05 0,30 - 0,70 halfverharding met puin <2,0 - <2,0 
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5. Asfaltonderzoek 
5.1 Onderzoeksstrategie  
 

Het asfaltonderzoek wordt uitgevoerd volgens de ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’ (CROW 

210), publicatie juni 2015 (en de daarop volgende erratum). De strategie is weergegeven in tabel 

4.1. Uitgaande van een asfaltverharding die vóór 1995 is aangelegd. 

 

Tabel 5.1: strategie asfaltonderzoek 

oppervlakte 

asfaltverharding 

laagdikte 

(cm) 

geschatte hoeveelheid 

asfalt 

boorkernen 

(ø120mm) 

analyses 

 

  m³ ton  PAK-

marker 

PAK in asfalt  

(PE extractie) 

vak 1 

ca. 100 m2 10 10 25 1 x (comb. vo bodem) 1 1 

vak 2 

ca. 600 m2 9 54 135 3 x (comb. vo bodem) 3 1 

opmerkingen bij de tabel: 

1) Uitgangspunt is een soortelijk gewicht van asfalt van 2.500 kg/m3. 

 

5.2 Uitvoering 
 

Op 18 februari 2020 zijn de asfaltkernen bemonsterd door Joris Mathijssen van Tritium Advies. De 

plaats van de asfaltboringen is weergegeven in bijlage 2. 

 

Bij het plaatsen van de kernboringen is gebleken dat onder het asfalt sprake is van een 

puinfundatie met plaatselijk daaronder een tweede asfaltverharding. De tweede (onderste) laag 

heeft een kenmerkende asfaltgeur en is mogelijk teerhoudend. Omdat het niet mogelijk was deze 

laag als kern te bemonsteren is indicatief een mengmonster samengesteld.  

 

5.2.1 Analyses 

 

Van iedere boorkern is door een geaccrediteerd laboratorium een laagbepaling en een  

PAK-markertest uitgevoerd. In géén van de onderzochte asfaltkernen is een positieve PAK-marker 

uitslag waargenomen (< 250 mg/kg). Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 7.  

 

Op basis van de laagbepalingen en de PAK-markertesten is een analysestrategie opgesteld. De 

mengmonstersamenstelling is weergegeven in de navolgende tabel. Omdat op de locatie tussen de 

vakken 1 en 2 geen noemenswaardige verschillen in de laagopbouw zijn aangetoond zijn de vakken 

gecombineerd onderzocht. De asfaltmonsters zijn geanalyseerd door een geaccrediteerd 

laboratorium.  

 

Op basis van de laagbepalingen en de PAK-markertesten is een analysestrategie opgesteld. De 

mengmonstersamenstelling is weergegeven in de navolgende tabel.  
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Tabel 5.2: geanalyseerde mengmonsters 

monster- kernen (traject in mm) chemische motivatie 

code  analyses  

vak 1 en 2 

MMasf01 asf01 (45-55), asf02 (8-13), asf05 (10-20) PE-extractie tweede laag asfalt (onderste) 

MMasf02 Asf04 (00-104), Asf03 (00-59) PE-extractie oppervlaktebehandeling en open asfaltbeton 

MMasf03 Asf01 (00-82), Asf02 (00-73) PE-extractie dicht- en stabilisatieasfaltbeton 

 

5.3 Analyseresultaten 

5.3.1 Toetsingskader 

 

De analyseresultaten van de mengmonsters zijn vergeleken met tabel 2 in bijlage A van de 

Regeling Bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007 en daarop 

volgende aanpassingen). Hierin staat aangegeven dat de maximale hergebruikswaarde voor 

asfaltproducten 75 mg/kg d.s. PAK bedraagt. 

 

5.3.2 Toetsingsresultaten 

 

De analyseresultaten van de mengmonsters zijn weergegeven in bijlage 7. De toetsing van de 

analyseresultaten van de mengmonsters is weergegeven in de navolgende tabel.  
 

Tabel 5.3: samenvatting toetsingsresultaten asfalt 

monster- kernen motivatie gemeten gehalte PAK toetsing 

code (traject in mm)  (mg/kg d.s.)  

MMasf01 asf01 (45-55), asf02 (8-13), asf05 (10-20) tweede laag asfalt 

(onderste) 

1,9 - 

MMasf02 Asf04 (00-104), Asf03 (00-59) oppervlaktebehandeling en 

open asfaltbeton 

35 - 

MMasf03 Asf01 (00-82), Asf02 (00-73) dicht- en 

stabilisatieasfaltbeton 

16 - 

opmerkingen bij de tabel: 

n.a. : niet aangetoond, gehalte lager dan rapportagegrens; 

- : teervrij; 

 

Uit de resultaten blijkt dat de gehele asfaltverharding als teervrij wordt beoordeeld en in 

aanmerking komt voor hergebruik.  
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6. Conclusie en aanbevelingen 
 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt 

het volgende geconcludeerd. 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van het veldwerk heterogeen bijmengingen aangetroffen met 

sporen puin. Plaatselijk is een bijmenging met kolengruis en slib aangetroffen. Onder het asfalt is 

sprake van een puinfundatie (menggranulaat) en ter plaatse van het noordelijke terreindeel is een 

halfverharding met puin aanwezig. Omdat de herkomst en kwaliteit van het puin onbekend is, 

dienen deze lagen als asbestverdacht te worden beschouwd. Derhalve is direct een verkennend 

asbestonderzoek uitgevoerd. 

 

Verkennend bodemonderzoek  

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond diverse matige tot sterke verontreinigingen 

met zink en plaatselijk een matige verontreiniging met arseen is aangetoond. In de ondergrond ter 

plaatse van de asfaltverharding (boring asf05) is een sterke verontreiniging met zink, koper en 

arseen aangetoond. In de slibhoudende ondergrond op het noordelijk terreindeel (boring 01) is een 

sterke verontreiniging met zink en een matige verontreiniging met PAK aangetoond. 

 

Voor de sterke verontreinigingen met zink in de bovengrond geldt dat het op basis van de reeds 

bekende resultaten aannemelijk is dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Voor de verontreinigingen geldt dat de omvang zowel in horizontaal- als verticaal vlak vooralsnog 

niet volledig in beeld zijn gebracht.  

 

Verder zijn zowel in de boven- als ondergrond veelvuldig heterogene lichte verontreinigingen met 

zware metalen, PAK, PCB en plaatselijk met minerale olie aangetoond. Het grondwater blijkt licht 

verontreinigd te zijn met barium (regionaal verhoogde achtergrondconcentratie).  

 

Onderzoek PFAS 

In verband met de resultaten van de NEN-parameters waarbij het onderzoeksdoel reeds is behaald, 

namelijk het vaststellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, is in overleg 

met de opdrachtgever besloten om vooralsnog geen onderzoek naar PFAS te verrichten. 

 

Toetsing hypothese 

De aangetoonde verontreinigingen in de grond en het grondwater zijn in overeenstemming met de 

hypothese dat de locatie verdacht is.  
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Verkennend asbestonderzoek  

Zintuiglijk zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen waargenomen. In de uitkomende 

grond van AG12 is asbesthoudend materiaal aangetroffen. Het materiaal bevat 10-15% chrysotiel 

asbest. In de fijne fractie (<20 mm) is asbest aangetoond met een indicatief gewogen gehalte van 

43 mg/kg d.s. Het totaal indicatief gewogen asbestgehalte is daarmee berekent op 72,5 mg/kg d.s.  

Aangezien het indicatief aangetoonde gehalte hoger is dan de helft van de interventiewaarde (50 

mg/kg d.s.) dien een nader asbestonderzoek te worden uitgevoerd om vast te stellen of sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest.  

 

Voor het overige geldt dat in één mengmonster van de puinhoudende bovengrond asbest is 

aangetoond met een gewogen gehalte van 4,8 mg/kg d.s. In de overige twee mengmonsters is 

geen asbest aangetoond. 

 

In de puinfundatie (menggranulaat) en de halfverharding met puin is zowel zintuiglijk (> 20 mm) 

en analytisch (< 20 mm) geen asbest aangetoond. Derhalve dient de hypothese dat het puin 

verdacht is op de aanwezigheid van asbest te worden verworpen. Nader onderzoek wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

Asfaltonderzoek 

Uit de resultaten blijkt dat het asfalt teervrij is en in aanmerking komt voor hergebruik. De 

vrijkomende hoeveelheden worden geraamd op 160 ton. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek worden in het kader van de voorgenomen ontwikkeling van de locatie 

tot wonen met tuin, de volgende werkzaamheden aanbevolen danwel noodzakelijk geacht.  

 

 Geadviseerd wordt nader bodemonderzoek uit te voeren naar de heterogene matige tot 

sterke verontreinigingen met arseen en zink en de plaatselijke sterke verontreinigingen 

met koper en PAK. Dit om de aard en omvang van verontreinigingen nader in beeld te 

brengen en vast te stellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

 Nader asbestonderzoek uit te voeren ter plaatse van AG12 om vast te stellen of sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest. 

 Omdat vooralsnog geen onderzoek naar PFAS is verricht, dient voorafgaand aan 

grondverzet onderzoek naar PFAS te worden verricht. 

 Wanneer het voornemen is de halfverharding met puin en de puinfundatie (menggranulaat) 

onder het asfalt te verwijderen, wordt geadviseerd (indicatief) de 

hergebruiksmogelijkheden van het materiaal te bepalen middels een uitloogonderzoek 

(schudproef).   

 Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie 

wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet 

zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de 

regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere 

onderzoeksinspanning vereisen.  

 Indien meer dan 50 m3 verontreinigde grond wordt ontgraven, geldt hiervoor een 

meldingsplicht bij het bevoegde gezag inzake de Wet bodembescherming, i.c. de OZHZ. 

Hierop zijn uitgezonderd de situaties zoals beschreven in het Besluit overige niet-

meldingplichtige gevallen van bodemsanering. 
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Bijlage 1 
 

Kadastrale kaart 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 12 maart 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 4000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Dordrecht

I

2766

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 2001344BU
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Bijlage 2 
 

Situatietekening en verontreinigingssituatie 
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Bijlage 3 
 

Profielbeschrijvingen 



Projectcode:2001344BU

Projectnaam:Baden Powellaan te Dordrecht

Opdrachtgever:OZHZ

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: 01

X (RD): 106909,99

Y (RD): 425070,03Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalbeige, Edelmanboor
25

Volledig puin, neutraal bruinrood,

Edelmanboor
70

Klei, zwak zandig, zwak

kolengruishoudend, donkergrijs,

Edelmanboor
110

Klei, zwak zandig, donkergrijs,

Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, laagjes slib,

donkergrijs, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, Guts

250

Boring: 02

X (RD): 106915,55

Y (RD): 425053,00Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

sporen schelpen, zwak roesthoudend,

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

80

Klei, sterk siltig, laagjes zand,

donkergrijs, Guts

200

Boring: 03

X (RD): 106896,43

Y (RD): 425054,01Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraalbruin,

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, laagjes zand,

neutraalgrijs, Guts

200

Boring: 04

X (RD): 106900,41

Y (RD): 425042,99Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraalbruin,

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

110

Klei, sterk siltig, laagjes zand,

neutraalgrijs, Guts

150

Zand, zwak siltig, neutraalgrijs,

Zuigerboor

200

Boring: 05

X (RD): 106885,40

Y (RD): 425036,89Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen schelpen, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, zwak

schelphoudend, zwak roesthoudend,

neutraal beigebruin, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, laagjes zand, sporen

schelpen, neutraalgrijs, Zuigerboor

200

Boring: 06

X (RD): 106902,11

Y (RD): 425032,96Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraalbruin,

Edelmanboor

75

Klei, sterk siltig, laagjes zand,

neutraalgrijs, Guts

120

Zand, zwak siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

200



Projectcode:2001344BU

Projectnaam:Baden Powellaan te Dordrecht

Opdrachtgever:OZHZ

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: 07

X (RD): 106881,82

Y (RD): 425024,29Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Klei, sterk zandig, sporen puin, donker

grijsbruin, Edelmanboor

70

Klei, sterk zandig, zwak roesthoudend,

neutraal beigebruin, Edelmanboor
90

Klei, sterk siltig, zwak

kolengruishoudend, neutraal

beigebruin, Edelmanboor
125

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs, Zuigerboor

250

Boring: 08

X (RD): 106892,94

Y (RD): 425018,58Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, neutraal beigebruin,

Edelmanboor70

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal

beigebruin, Edelmanboor100

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 09

X (RD): 106868,82

Y (RD): 425011,18Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, sporen schelpen,

zwak roesthoudend, neutraal

beigebruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs, Zuigerboor

200

Boring: 10

X (RD): 106878,91

Y (RD): 424997,78Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, neutraalbruin,

Edelmanboor

90

Klei, sterk siltig, donkergrijs,

Edelmanboor
120

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs, Zuigerboor

200

Boring: 11

X (RD): 106854,64

Y (RD): 424990,17Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

donker bruingrijs, Edelmanboor
30

Klei, matig zandig, zwak

roesthoudend, zwak schelphoudend,

neutraal beigebruin, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 12

X (RD): 106864,09

Y (RD): 424976,13Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, donker grijsbruin,

Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraal beigebruin,

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs, Zuigerboor

200



Projectcode:2001344BU

Projectnaam:Baden Powellaan te Dordrecht

Opdrachtgever:OZHZ

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: 13

X (RD): 106838,65

Y (RD): 424974,18Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen kolengruis, donker grijsbruin,

Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak

schelphoudend, sporen kolengruis,

neutraal beigebruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs, Zuigerboor

200

Boring: 14

X (RD): 106836,42

Y (RD): 424961,64Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen kolengruis, donker grijsbruin,

Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak

schelphoudend, sporen kolengruis,

neutraal beigebruin, Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs, Zuigerboor

200

Boring: 15

X (RD): 106823,23

Y (RD): 424955,00Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, sporen schelpen,

sporen roest, neutraal beigebruin,

Edelmanboor

100

Zand, zwak siltig, neutraalbeige,

Edelmanboor

180

Klei, zwak zandig, neutraal beigebruin,

Edelmanboor
200

Boring: 16

X (RD): 106844,94

Y (RD): 424951,40Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

neutraal bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen roest,

neutraal beigebruin, Edelmanboor

100

Zand, zwak siltig, neutraal beigebruin,

Zuigerboor

200

Boring: 17

X (RD): 106812,78

Y (RD): 424937,68Datum: 4-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

donker grijsbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalbeige, Edelmanboor

200

Boring: AG01

X (RD): 106908,06

Y (RD): 425069,12Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsbeige, Graven30

Volledig puin, neutraalrood, Ramguts,

Geen av /  19,7kg >20mm / ASBMM05
70



Projectcode:2001344BU

Projectnaam:Baden Powellaan te Dordrecht

Opdrachtgever:OZHZ

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: AG02

X (RD): 106912,09

Y (RD): 425065,05Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsbeige, Graven30

Volledig puin, neutraalrood, Ramguts,

Geen av /  6,1kg >20mm / ASBMM05 /

Hierna ondoordringbaar

60

Boring: AG03

X (RD): 106897,15

Y (RD): 425054,07Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraalbruin, Graven,

Geen av / ASBMM01

50

Boring: AG04

X (RD): 106900,31

Y (RD): 425042,91Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraalbruin, Graven,

Geen av / ASBMM01

50

Boring: AG05

X (RD): 106917,40

Y (RD): 425061,49Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsbeige, Graven30

Volledig puin, neutraalrood, Ramguts,

Geen av /  7,1kg >20mm / ASBMM0560

Boring: AG06

X (RD): 106902,81

Y (RD): 425033,68Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraalbruin, Graven,

Geen av / ASBMM01

75

Boring: AG07

X (RD): 106883,39

Y (RD): 425024,36Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, donker grijsbruin,

Graven, Geen av / ASBMM01

50

Boring: AG08

X (RD): 106882,40

Y (RD): 425037,92Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, donker grijsbruin,

Graven, Geen av / ASBMM01

50

Boring: AG09

X (RD): 106874,53

Y (RD): 425013,69Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraal grijsbruin,

Graven, Geen av / ASBMM02

50

Boring: AG10

X (RD): 106882,42

Y (RD): 425002,51Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, sporen asfalt, donker

grijsbruin, Graven, Geen av /

ASBMM02
50

Boring: AG11

X (RD): 106859,72

Y (RD): 425002,30Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraal grijsbruin,

Graven, Geen av / ASBMM02

50



Projectcode:2001344BU

Projectnaam:Baden Powellaan te Dordrecht

Opdrachtgever:OZHZ

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: AG12

X (RD): 106864,07

Y (RD): 424976,53Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, sporen asfalt, donker

grijsbruin, Graven, 1x av 19gr /

separaat bemonsterd (sep12)
50

Klei, matig siltig, neutraal beigebruin,

Edelmanboor

100

Boring: AG13

X (RD): 106843,01

Y (RD): 424978,91Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraal grijsbruin,

Graven, Geen av / ASBMM02

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen schelpen, neutraal grijsbruin,

Graven

100

Boring: AG14

X (RD): 106839,66

Y (RD): 424968,63Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraal grijsbruin,

Graven, Geen av / ASBMM03

50

Boring: AG15

X (RD): 106822,56

Y (RD): 424956,07Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraal grijsbruin,

Graven, Geen av / ASBMM03

50

Boring: AG16

X (RD): 106836,90

Y (RD): 424949,48Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraal grijsbruin,

Graven, Geen av / ASBMM03

50

Boring: AG17

X (RD): 106818,99

Y (RD): 424934,24Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen puin, neutraal grijsbruin,

Graven, Geen av / ASBMM03

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor

100

Boring: asf01

X (RD): 106895,88

Y (RD): 425049,12Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

1

2

3

4

asfalt0

Volledig asfalt, Kernboor
8

Volledig puin, neutraalrood, Ramguts,

Geen av / 17,1kg >20mm / ASBMM04
45

Volledig asfalt, Ramguts55

Klei, matig siltig, matig roesthoudend,

neutraal beigebruin, Edelmanboor

105

Boring: asf02

X (RD): 106851,69

Y (RD): 424965,23Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

1
2
3

4

5

6

asfalt0

Volledig asfalt, Kernboor
8

Volledig asfalt, Kernboor

13

Volledig puin, neutraalrood, Ramguts,

Geen av / 1,8kg >20mm / ASBMM04

18

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

kleihoudend, neutraal beigebruin,

Edelmanboor

80

Klei, zwak zandig, neutraalbruin,

Edelmanboor

100



Projectcode:2001344BU

Projectnaam:Baden Powellaan te Dordrecht

Opdrachtgever:OZHZ

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: asf03

X (RD): 106831,42

Y (RD): 424936,16Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

1

2

3

4

asfalt0

Volledig asfalt, Kernboor10

Volledig puin, neutraalrood, Ramguts,

31kg >20mm / ASBMM0

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor
80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

kleihoudend, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

100

Boring: asf04

X (RD): 106844,86

Y (RD): 424963,03Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

1

2

3

asfalt0

Volledig asfalt, Kernboor10

Volledig puin, neutraalrood, Ramguts,

Geen av / 2,4kg >20mm / ASBMM04

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

grindhoudend, neutraal bruinbeige,

Edelmanboor, Hierna ondoordringbaar
70

Boring: asf05

X (RD): 106879,21

Y (RD): 425002,56Datum: 18-2-2020

Boormeester: Joris Mathijssen

0

50

100

150

200

1
2

3

4

5

6

asfalt0

Volledig asfalt, Kernboor10

Volledig asfalt, Kernboor
20

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor

25

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraal bruingrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs, Zuigerboor

200



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

toelichting mate van bodemvreemde bijmengingen:
- sporen <1% (gewichtspercentage)
- zwak 1-5% (gewichtspercentage)
- matig 5-10% (gewichtspercentage)
- sterk 10-20% (gewichtspercentage)
- uiterst 20-50% (gewichtspercentage)
- volledig >50% (volumepercentage)
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Analyseresultaten grond 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

18.02.2020Datum

35003866Relatienr

921351Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   921351   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 2001344BU Baden Powellaan te Dordrecht

Opdrachtacceptatie 14.02.20

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
Bram Uittenbogaard
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

621494 621499 621504 621507 621511

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
MM01 03 (0-50) 06 (0-50) 09 (0-50)

15 (0-50)
MM02 08 (0-50) 10 (0-40) 11 (0-30)

16 (0-50)
MM03 03 (50-100) 04 (50-

100)

MM04 07 (90-125) 14 (50-100) 14 
(100-130)

MM05 02 (130-180) 05 (70-120) 12 (50-100) 18
(50-100)

Opdracht   921351   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++ ++ ++ ++ ++

81,5 74,5 80,7 71,6 69,3

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

15 17 23 29 22

4,0   3,8   3,4   1,0   2,5   

++ ++ ++ ++ ++

18 26 17 12 21

150 210 120 150 160

1,3 1,9 1,1 0,73 1,1

8,4 10 6,5 11 9,6

38 61 25 28 35

0,44 0,79 0,56 0,27 0,46

63 100 53 43 55

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

25 28 16 35 27

220 340 190 140 210

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,12

0,32 0,35 0,36 <0,050 0,43

0,37 0,40 0,36 <0,050 0,38

0,25 0,28 0,17 <0,050 0,20

0,17 0,21 0,19 <0,050 0,19

0,31 0,36 0,33 <0,050 0,39

0,22 0,28 0,26 <0,050 0,32

0,49 0,59 0,67 <0,050 0,49

0,26 0,39 0,27 <0,050 0,22

0,069 0,17 0,087 <0,050 0,17

2,5   3,1   2,7   0,35   2,9

53 58 <35 <35 <35

x) x) x) x) x)

#) #) #) #)

621494

621499

621504

621507

621511

04.02.2020

04.02.2020

04.02.2020

04.02.2020

04.02.2020

MM01 03 (0-50) 06 (0-50) 09 (0-50) 15 (0-50)

MM02 08 (0-50) 10 (0-40) 11 (0-30) 16 (0-50)

MM03 03 (50-100) 04 (50-100)

MM04 07 (90-125) 14 (50-100) 14 (100-130)

MM05 02 (130-180) 05 (70-120) 12 (50-100) 18 (50-100)

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

621516 621521 621524 621525 621526

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
MM06 08 (70-100) 09 (150-200) 12 (100-150) 

17 (70-120) MM07 07 (0-50) 12 (0-
50)

01-5 01 (150-200) 02-1 02 (0-50) 04-3 04 (100-110)

Opdracht   921351   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++ ++ ++ ++ ++

85,5 77,4 65,5 66,7 66,7

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<1,0 14 23 6,2 20

<0,2   4,0   6,4   4,6   2,6   

++ ++ ++ ++ ++

4,7 32 40 41 22

22 250 220 340 200

0,23 2,5 3,0 2,9 2,1

<3,0 8,5 10 12 12

<5,0 76 66 69 38

<0,05 1,0 1,7 1,4 0,42

<10 140 190 200 46

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

7,2 22 25 31 35

58 430 890 760 310

<0,050 0,12 1,5 0,36 0,088

<0,050 0,50 2,9 1,0 0,45

<0,050 0,62 2,6 1,2 0,49

<0,050 0,47 1,2 0,67 0,36

<0,050 0,31 1,5 0,61 0,27

<0,050 0,53 2,1 0,97 0,46

<0,050 0,58 3,1 1,4 0,43

<0,050 0,79 6,4 1,3 0,63

<0,050 0,58 1,7 1,1 0,40

<0,050 0,31 1,7 0,99 0,30

0,35   4,8 25 9,6 3,9

<35 68 550 190 130

x) x) x) x) x)

#)

621516

621521

621524

621525

621526

04.02.2020

04.02.2020

04.02.2020

04.02.2020

04.02.2020

MM06 08 (70-100) 09 (150-200) 12 (100-150) 17 (70-120)

MM07 07 (0-50) 12 (0-50)

01-5 01 (150-200)

02-1 02 (0-50)

04-3 04 (100-110)
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

621527 621528

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid
13-1 13 (0-50) 15-2 15 (50-100)

Opdracht   921351   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++ ++

78,8 75,6

<5,0 <5,0

19 16

3,7   2,9   

++ ++

29 21

240 180

2,0 1,8

10 9,3

52 41

0,85 0,49

99 58

<1,5 <1,5

28 28

350 310

<0,050 <0,050

0,30 0,17

0,37 0,19

0,27 0,17

0,18 0,12

0,33 0,19

0,32 <0,050

0,43 0,24

0,30 0,19

0,19 0,19

2,7   1,5   

56 60

x) x)

#) #)

621527

621528

04.02.2020

04.02.2020

13-1 13 (0-50)

15-2 15 (50-100)

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

621494 621499 621504 621507 621511

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
MM01 03 (0-50) 06 (0-50) 09 (0-50)

15 (0-50)
MM02 08 (0-50) 10 (0-40) 11 (0-30)

16 (0-50)
MM03 03 (50-100) 04 (50-

100)

MM04 07 (90-125) 14 (50-100) 14 
(100-130)

MM05 02 (130-180) 05 (70-120) 12 (50-100) 18
(50-100)

Opdracht   921351   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *

<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *

<4 * <4 * <4 * <4 * 8 *

7 * 9 * <5 * <5 * 11 *

13 * 15 * <5 * <5 * 10 *

13 * 16 * <5 * <5 * 10 *

8 * 9 * <5 * <5 * <5 *

<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 0,0017 <0,0010 <0,0010 0,0019

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0042 0,0070 0,0043 <0,0010 0,0025

0,0034 0,0058 0,0033 <0,0010 0,0027

0,0026 0,0038 0,0022 <0,0010 <0,0010

0,013   0,020   0,013   0,0049   0,0099   
#) #) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

621516 621521 621524 621525 621526

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
MM06 08 (70-100) 09 (150-200) 12 (100-150) 

17 (70-120) MM07 07 (0-50) 12 (0-
50)

01-5 01 (150-200) 02-1 02 (0-50) 04-3 04 (100-110)

Opdracht   921351   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *

<3 * <3 * 26 * 8 * 5 *

<4 * 6 * 72 * 15 * 11 *

<5 * 9 * 120 * 31 * 24 *

<5 * 17 * 130 * 58 * 33 *

<5 * 19 * 100 * 49 * 31 *

<5 * 10 * 63 * 25 * 18 *

<5 * <5 * 29 * 11 * 8 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 0,0052 <0,0010 0,0058 0,0072

<0,0010 0,0041 <0,0010 0,0040 0,0057

<0,0010 0,0036 <0,0010 0,0042 0,0051

0,0049   0,016   0,0049   0,017   0,021   
#) #) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

621527 621528

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 14.02.2020
Einde van de analyses:  18.02.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

13-1 13 (0-50) 15-2 15 (50-100)

Opdracht   921351   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

<3 * <3 *

13 * <3 *

12 * <4 *

8 * 10 *

7 * 15 *

7 * 16 *

<5 * 8 *

<5 * <5 *

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

0,0047 <0,0010

0,0038 <0,0010

0,0030 <0,0010

0,014   0,0049   
#) #)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *

Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *

Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Arseen (As) Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)

Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40

Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen

Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52

PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   921351   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 921351 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Droge stof

Naftaleen

Koolwaterstoffractie 
C10-C40

621494, 621499, 621504, 621507, 621511, 621516, 621521, 621524, 621525, 621526, 621527, 
621528

621494, 621499, 621504, 621507, 621511, 621516, 621521, 621524, 621525, 621526, 621527, 
621528

621494, 621499, 621504, 621507, 621511, 621516, 621521, 621524, 621525, 621526, 621527, 
621528
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CHROMATOGRAM for Order No. 921351, Analysis No. 621494, created at 18.02.2020 07:06:02

Monsteromschrijving: MM01 03 (0-50) 06 (0-50) 09 (0-50) 15 (0-50)

[@ANALYNR_START=621494]
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CHROMATOGRAM for Order No. 921351, Analysis No. 621499, created at 18.02.2020 09:28:29

Monsteromschrijving: MM02 08 (0-50) 10 (0-40) 11 (0-30) 16 (0-50)

[@ANALYNR_START=621499]
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CHROMATOGRAM for Order No. 921351, Analysis No. 621504, created at 18.02.2020 09:28:29

Monsteromschrijving: MM03 03 (50-100) 04 (50-100)

[@ANALYNR_START=621504]
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CHROMATOGRAM for Order No. 921351, Analysis No. 621507, created at 18.02.2020 09:28:29

Monsteromschrijving: MM04 07 (90-125) 14 (50-100) 14 (100-130)

[@ANALYNR_START=621507]
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CHROMATOGRAM for Order No. 921351, Analysis No. 621511, created at 18.02.2020 10:07:05

Monsteromschrijving: MM05 02 (130-180) 05 (70-120) 12 (50-100) 18 (50-100)

[@ANALYNR_START=621511]
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CHROMATOGRAM for Order No. 921351, Analysis No. 621516, created at 18.02.2020 09:37:23

Monsteromschrijving: MM06 08 (70-100) 09 (150-200) 12 (100-150) 17 (70-120)

[@ANALYNR_START=621516]
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CHROMATOGRAM for Order No. 921351, Analysis No. 621521, created at 18.02.2020 09:28:30

Monsteromschrijving: MM07 07 (0-50) 12 (0-50)

[@ANALYNR_START=621521]
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CHROMATOGRAM for Order No. 921351, Analysis No. 621524, created at 18.02.2020 10:00:35

Monsteromschrijving: 01-5 01 (150-200)

[@ANALYNR_START=621524]
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CHROMATOGRAM for Order No. 921351, Analysis No. 621525, created at 18.02.2020 07:06:02

Monsteromschrijving: 02-1 02 (0-50)

[@ANALYNR_START=621525]
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CHROMATOGRAM for Order No. 921351, Analysis No. 621526, created at 18.02.2020 10:00:36

Monsteromschrijving: 04-3 04 (100-110)

[@ANALYNR_START=621526]
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CHROMATOGRAM for Order No. 921351, Analysis No. 621527, created at 18.02.2020 09:28:30

Monsteromschrijving: 13-1 13 (0-50)

[@ANALYNR_START=621527]
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CHROMATOGRAM for Order No. 921351, Analysis No. 621528, created at 18.02.2020 09:28:30

Monsteromschrijving: 15-2 15 (50-100)

[@ANALYNR_START=621528]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

04.03.2020Datum

35003866Relatienr

925122Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   925122   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 2001344BU Baden Powellaan te Dordrecht

Opdrachtacceptatie 28.02.20

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
Bram Uittenbogaard
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

644271 644272 644273 644274 644275

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
07-1 07 (0-50) 08-1 08 (0-50) 10-1 10 (0-40) 11-1 11 (0-30) 12-1 12 (0-50)

Opdracht   925122   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)

Koper (Cu)

Zink (Zn)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++ ++ ++ ++ ++

76,4 66,5 73,0 77,5 79,7

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

16 30 18 11 8,4

4,9   4,9   6,7   4,2   4,4   

++ ++ ++ ++ ++

670 460 840 170 370

x) x) x) x) x)

644271

644272

644273

644274

644275

04.02.2020

04.02.2020

04.02.2020

04.02.2020

04.02.2020

07-1 07 (0-50)

08-1 08 (0-50)

10-1 10 (0-40)

11-1 11 (0-30)

12-1 12 (0-50)

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

644276 644277

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 28.02.2020
Einde van de analyses:  04.03.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

16-1 16 (0-50) asf05-3 asf05 (25-75)

Opdracht   925122   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)

Koper (Cu)

Zink (Zn)

S
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S

S

++ ++
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<5,0 <5,0

18 21
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++ ++
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x) x)
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Toegepaste methoden

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Arseen (As) Koper (Cu) Zink (Zn)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   925122   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 925122 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Droge stof 644271, 644272, 644273, 644274, 644275, 644276, 644277
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Bijlage 5 
 

Analyseresultaten grondwater 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

25.02.2020Datum

35003866Relatienr

923120Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   923120   Water

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 2001344BU Baden Powellaan te Dordrecht

Opdrachtacceptatie 20.02.20

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
Bram Uittenbogaard
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

631770

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
07-1-1 07 (150-250)

Opdracht   923120   Water

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

ortho-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Cis-1,2-Dichlooretheen

trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)

Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

<5,0

180

<0,20

<2,0

3,1

<0,05

<2,0

2,2

<3,0

13

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

0,21   

<0,020

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

<0,20

<0,20

<0,10

<0,10

<0,20

<0,10

<0,10

<0,10

0,14   

0,21   

<0,20

#)

#)

#)

631770 07-1-1 07 (150-250) 18.02.2020

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

631770

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 20.02.2020
Einde van de analyses:  25.02.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115
Klantenservice

07-1-1 07 (150-250)

Opdracht   923120   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Tetrachlooretheen (Per)

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S

S

S

S

S

S

S

<0,10

<0,20

<0,20

<0,20

0,42   

<0,20

<50

<10 *

<10 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *

Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *

Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Arseen (As) Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni) Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen

1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   923120   Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 923120, Analysis No. 631770, created at 25.02.2020 12:35:32

Monsteromschrijving: 07-1-1 07 (150-250)

[@ANALYNR_START=631770]
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Bijlage 6 
 

Analyseresultaten asfalt 
 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

27.02.2020Datum

35003866Relatienr

923122Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   923122   Asfalt

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 2001344BU Baden Powellaan te Dordrecht

Opdrachtacceptatie 20.02.20

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
Bram Uittenbogaard
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

PAK in asfalt

Asfalt onderzoek

Overig onderzoek

Breken asfalt / boorkern

Zagen boorkern

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM)

Constructieopbouw boorkern

Bepaling aantal lagen

Begin laag

Eind laag

Laagdikte per laag

Verharding

PAK-detector

Fluorescerend gebied

Foto asfaltkern, zie bijlage

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mm

mm

mm

mg/kg

mm

631782 631783 631784 631785 631786

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
asf01 asf01 (0-8) asf02 asf02 (0-8) asf03 asf03 (0-10) asf04 asf04 (0-10) MMasf01 asf01 (45-55) asf02 (8-13) asf05 (10-

20)

Opdracht   923122   Asfalt

++

++

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

1,9

<1,5

<1,5

<1,5

1,9   

zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage

2 2 1 2

++ ++ ++ ++

x)

631782

631783

631784

631785

631786

18.02.2020

18.02.2020

18.02.2020

18.02.2020

18.02.2020

asf01 asf01 (0-8)

asf02 asf02 (0-8)

asf03 asf03 (0-10)

asf04 asf04 (0-10)

MMasf01 asf01 (45-55) asf02 (8-13) asf05 (10-20)

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

PAK in asfalt

Asfalt onderzoek

Overig onderzoek

Breken asfalt / boorkern

Zagen boorkern

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM)

Constructieopbouw boorkern

Bepaling aantal lagen

Begin laag

Eind laag

Laagdikte per laag

Verharding

PAK-detector

Fluorescerend gebied

Foto asfaltkern, zie bijlage

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mm

mm

mm

mg/kg

mm

640441 640442 640443 640444 640453

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
asf01 asf01 (0-8) laag 

1
asf01 asf01 (0-8) laag 

2
asf02 asf02 (0-8) laag 

1
asf02 asf02 (0-8) laag 

2
asf03 asf03 (0-10) 

laag 1

Opdracht   923122   Asfalt

0 40 0 8 0

40 82 8 73 59

40 42 8 65 59

DAB 0/8 STAB 0/16 Opp beh GAB 0/16 OAB 0/16

<250 <250 <250 <250 <250

Geen Geen Geen Geen Geen

640441

640442

640443

640444

640453

18.02.2020

18.02.2020

18.02.2020

18.02.2020

18.02.2020

asf01 asf01 (0-8) laag 1

asf01 asf01 (0-8) laag 2

asf02 asf02 (0-8) laag 1

asf02 asf02 (0-8) laag 2

asf03 asf03 (0-10) laag 1

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

PAK in asfalt

Asfalt onderzoek

Overig onderzoek

Breken asfalt / boorkern

Zagen boorkern

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM)

Constructieopbouw boorkern

Bepaling aantal lagen

Begin laag

Eind laag

Laagdikte per laag

Verharding

PAK-detector

Fluorescerend gebied

Foto asfaltkern, zie bijlage

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mm

mm

mm

mg/kg

mm

640454 640455

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

Begin van de analyses: 20.02.2020
Einde van de analyses:  27.02.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

asf04 asf04 (0-10) 
laag 1

asf04 asf04 (0-10) 
laag 2

Opdracht   923122   Asfalt

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

0 7

7 104

7 97

Opp beh OAB 0/16

<250 <250

Geen Geen

640454

640455

18.02.2020

18.02.2020

asf04 asf04 (0-10) laag 1

asf04 asf04 (0-10) laag 2

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

Toegepaste methoden

Cf. RAW (2005) Proef 152: 

eigen methode: 

eigen methode (PE extractie): 

<Geen informatie>: 

RAW 2015 test 77.1: 

RAW 2015 test 77.2: 

Volgens CROW 210: 

Bepaling aantal lagen Begin laag Eind laag Laagdikte per laag Verharding

Breken asfalt / boorkern

Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen

Fenanthreen Fluorantheen Indeno(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM)

Foto asfaltkern, zie bijlage

Constructieopbouw boorkern

PAK-detector

Zagen boorkern Fluorescerend gebied

Opdracht   923122   Asfalt
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Analyserapport
Opdrachtnummer 923122

Uw referentie: 2001344BU Baden Powellaan te Dordrecht

Relatienr: 35003866

Klant: TRITIUM ADVIES B.V.

Monster 631782

Monsteromschrijving asf01 asf01 (0-8)

Datum monstername 18.02.2020

Begin van de analyses: 20/02/2020

Lengte boorkern (mm) 82

Aantal lagen 2

Monster 631783

Monsteromschrijving asf02 asf02 (0-8)

Datum monstername 18.02.2020

Begin van de analyses: 20/02/2020

Lengte boorkern (mm) 73

Aantal lagen 2
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Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Analyserapport
Opdrachtnummer 923122

Uw referentie: 2001344BU Baden Powellaan te Dordrecht

Relatienr: 35003866

Klant: TRITIUM ADVIES B.V.

Monster 631784

Monsteromschrijving asf03 asf03 (0-10)

Datum monstername 18.02.2020

Begin van de analyses: 20/02/2020

Lengte boorkern (mm) 59

Aantal lagen 1

Monster 631785

Monsteromschrijving asf04 asf04 (0-10)

Datum monstername 18.02.2020

Begin van de analyses: 20/02/2020

Lengte boorkern (mm) 104

Aantal lagen 2
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Verklaring soort verharding

Opp beh oppervlakte behandeling

AB asfaltbeton (gebroken materiaal)

DAB 0/5 dicht asfaltbeton

DAB 0/8 dicht asfaltbeton

DAB 0/11 dicht asfaltbeton

DAB 0/16 dicht asfaltbeton

GAB grindasfaltbeton (rond materiaal)

GAB 0/16 grindasfaltbeton (rond materiaal)

GAB 0/32 grindasfaltbeton (rond materiaal)

OAB 0/11 open asfaltbeton

OAB 0/16 open asfaltbeton

OAB 0/22 open asfaltbeton

SMA 0/5 steenmastiekasfalt

SMA 0/8 steenmastiekasfalt

SMA 0/11 steenmastiekasfalt

STAB 0/16 steenslagasfaltbeton

STAB 0/22 steenslagasfaltbeton

ZOAB 0/11 zeer open asfaltbeton

ZOAB 0/16 zeer open asfaltbeton

EAB emulsie asfaltbeton

WKA warm bereid koud asfalt

BRAC breekasfaltcement

Dubbellaags
ZOAB

Gietasfalt

Zandasfalt

Kleeflaag

Penetratielaag

Combinatie
deklaag

Beton

Klinker

Fundering
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ASFALT_CORE for Order No. 923122, Analysis No. 631782, created at 26.02.2020 15:18:23

Monsteromschrijving: asf01 asf01 (0-8)

[@ANALYNR_START=631782]

D
O

C
-1

3
-1

3
9

7
2

5
8

4
-N

L
-P

1

AL-West B.V.
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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ASFALT_CORE for Order No. 923122, Analysis No. 631783, created at 26.02.2020 15:20:21

Monsteromschrijving: asf02 asf02 (0-8)

[@ANALYNR_START=631783]
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ASFALT_CORE for Order No. 923122, Analysis No. 631784, created at 26.02.2020 15:22:53

Monsteromschrijving: asf03 asf03 (0-10)

[@ANALYNR_START=631784]

D
O

C
-1

3
-1

3
9

7
2

5
8

4
-N

L
-P

3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 1



ASFALT_CORE for Order No. 923122, Analysis No. 631785, created at 26.02.2020 15:27:02

Monsteromschrijving: asf04 asf04 (0-10)

[@ANALYNR_START=631785]
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

eigen methode (PE extractie): 

Volgens CROW 210: 

Breken asfalt / boorkern

Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen

Fenanthreen Fluorantheen Indeno(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM)

Zagen boorkern

Opdracht   926255   Asfalt
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Bijlage 7 
 

Analyseresultaten asbest 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

03.03.2020Datum

35003866Relatienr

923121Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   923121   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 2001344BU Baden Powellaan te Dordrecht

Opdrachtacceptatie 20.02.20

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
Bram Uittenbogaard
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Asbestbepaling in grond/puin

Aanvullende asbestgegevens

Overig onderzoek

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Asbest verzamelmonster

Asbest ACMAA puin (NEN5898)

Gevonden Serpentijn

Gevonden Serpentijn ondergrens

Gevonden Serpentijn bovengrens

Gevonden Amfibool

Gevonden Amfibool ondergrens

Gevonden Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

Monstermassa droog (ACMAA) - FS

Droge stof (ACMAA) - FS

Gemeten serpentijn (ACMAA)- FS

Gemeten Serpentijn ondergrens 
(ACMAA)

Gemeten Serpentijn bovengrens 
(ACMAA)

Gemeten Amfibool (ACMAA)

Gemeten Amfibool ondergrens 
(ACMAA)

Gemeten Amfibool bovengrens 
(ACMAA)

Totaal asbest hechtgebonden (ACMAA)

Totaal asbest niet hechtgebonden 
(ACMAA)

Asbest ACMAA AS3000 (NEN5898)

mg/kg Ds

g

g

g

g

g

g

g

g

g

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg Ds

631771 631772 631773 631774 631775

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
AG12_avm Sep12 (0-

50)
AG12 AG12 (0-50) ASBMM01 ASBMM01 

(0-50)
ASBMM02 ASBMM02 

(0-50)
ASBMM03 ASBMM03 

(0-50)

Opdracht   923121   Bodem / Eluaat

++ ++ ++ ++

zie bijlage

1,8

1,4

2,1

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

11400 11000 10700 10100

78,7 79,9 79,3 77,8

43 n.a. 4,8 n.a.

34 - 1,0 -

53 1,6 18 1,7

n.a. n.a. n.a. n.a.

- - - -

- - - -

43 <2,0 <2,0 <2,0

<2,0 <2,0 4,8 <2,0

43,0 <2,0 4,8 <2,0

631771

631772

631773

631774

631775

18.02.2020

18.02.2020

18.02.2020

18.02.2020

18.02.2020

AG12_avm Sep12 (0-50)

AG12 AG12 (0-50)

ASBMM01 ASBMM01 (0-50)

ASBMM02 ASBMM02 (0-50)

ASBMM03 ASBMM03 (0-50)

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Asbestbepaling in grond/puin

Aanvullende asbestgegevens

Overig onderzoek

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Asbest verzamelmonster

Asbest ACMAA puin (NEN5898)

Gevonden Serpentijn

Gevonden Serpentijn ondergrens

Gevonden Serpentijn bovengrens

Gevonden Amfibool

Gevonden Amfibool ondergrens

Gevonden Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

Monstermassa droog (ACMAA) - FS

Droge stof (ACMAA) - FS

Gemeten serpentijn (ACMAA)- FS

Gemeten Serpentijn ondergrens 
(ACMAA)

Gemeten Serpentijn bovengrens 
(ACMAA)

Gemeten Amfibool (ACMAA)

Gemeten Amfibool ondergrens 
(ACMAA)

Gemeten Amfibool bovengrens 
(ACMAA)

Totaal asbest hechtgebonden (ACMAA)

Totaal asbest niet hechtgebonden 
(ACMAA)

Asbest ACMAA AS3000 (NEN5898)

mg/kg Ds

g

g

g

g

g

g

g

g

g

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg Ds

631776 631779

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid

Begin van de analyses: 20.02.2020
Einde van de analyses:  03.03.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

ASBMM04 ASBMM04 (8-45) 
ASBMM04 (8-45)

ASBMM05 ASBMM05 (30-70) 
ASBMM05 (30-70)

Opdracht   923121   Bodem / Eluaat

++ ++
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29400 29000
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0,1 -

2,4 1,0
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- -

- -

<2,0 <2,0

<2,0 <2,0

631776

631779

18.02.2020

18.02.2020

ASBMM04 ASBMM04 (8-45) ASBMM04 (8-45)

ASBMM05 ASBMM05 (30-70) ASBMM05 (30-70)
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D
O

C
-1

3
-1

3
9

8
9

8
0

2
-N

L
-P

3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

Toegepaste methoden

<Geen informatie>(AM) v): 

<Geen informatie>: 

conform NEN 5898(AM) v): 

Protocollen AS 3000(AM) v): 

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen: 

Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI: 

<Geen informatie>: 

Gemeten serpentijn (ACMAA)- FS

Monstermassa droog (ACMAA) - FS Droge stof (ACMAA) - FS

Asbest ACMAA puin (NEN5898)

Asbest ACMAA AS3000 (NEN5898)

Asbest verzamelmonster

Gevonden Serpentijn Gevonden Serpentijn ondergrens

Gevonden Serpentijn bovengrens Gevonden Amfibool

Gevonden Amfibool ondergrens Gevonden Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden Totaal asbest niet hechtgebonden

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse Gemeten Serpentijn ondergrens (ACMAA)

Gemeten Serpentijn bovengrens (ACMAA) Gemeten Amfibool (ACMAA) Gemeten Amfibool ondergrens (ACMAA)

Gemeten Amfibool bovengrens (ACMAA) Totaal asbest hechtgebonden (ACMAA)

Totaal asbest niet hechtgebonden (ACMAA)

Vaste stof

Opdracht   923121   Bodem / Eluaat

v) Geaccrediteerde methode extern lab

Extern geleverde service door

Extern geleverde service door

(AM) ACMAA Asbest BV, 't Haarboer 6, 7561 BL Deurningen

(AM) ACMAA Asbest BV, 't Haarboer 6, 7561 BL Deurningen

Methode

Methode

<Geen informatie>

conform NEN 5898
Protocollen AS 3000
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Al-West BV Rapportnummer V200202331 versie 1

Contactpersoon Dhr. W. Wanders Datum opdracht 21-02-2020

Adres Dortmundstraat 16B Datum ontvangst 21-02-2020

Postcode en plaats 7418 BH Deventer Datum rapportage 02-03-2020

Projectcode DV631779 Pagina 1 van 1

Project omschrijving

Naam ASBMM05 ASBMM 05 (30-70) ASBMM05 Datum monstername 18-02-2020

Monstersoort Puin Datum analyse 28-02-2020

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 90,1 %

Massa monster (veldnat) 32,2 kg

Massa monster (droog) 29,0 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest <2 n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 5337 4683 2885 2469 3106 10570 29050

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Al-West BV Rapportnummer V200202330 versie 1

Contactpersoon Dhr. W. Wanders Datum opdracht 21-02-2020

Adres Dortmundstraat 16B Datum ontvangst 21-02-2020

Postcode en plaats 7418 BH Deventer Datum rapportage 02-03-2020

Projectcode DV631776 Pagina 1 van 2

Project omschrijving

Naam ASBMM04 ASBMM 04 (8-45) ASBMM04 ( Datum monstername 18-02-2020

Monstersoort Puin Datum analyse 28-02-2020

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,1 %

Massa monster (veldnat) 33,0 kg

Massa monster (droog) 29,4 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 0,4 0,4 0,1 0,1 2,4 2,4 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn 0,4 0,4 0,1 0,1 2,4 2,4 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn 0,4 0,4 0,1 0,1 2,4 2,4 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 0,4 0,1 0,1 2,4 2,4 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest <2 0,4 0,1 0,1 2,4 2,4 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Al-West BV Rapportnummer V200202330 versie 1

Contactpersoon Dhr. W. Wanders Datum opdracht 21-02-2020

Adres Dortmundstraat 16B Datum ontvangst 21-02-2020

Postcode en plaats 7418 BH Deventer Datum rapportage 02-03-2020

Projectcode DV631776 Pagina 2 van 2

Project omschrijving

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 9094 5005 2738 2339 2891 7372 29439

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 **

Asbestcement

Asbesth.materiaal (g) 0,0160 0,0160

Hechtgebonden nee

Aantal deeltjes 1 1

Percentage chrysotiel (%) 17,5

Gewicht chrysotiel (mg) 2,8 2,8

Vezelbundels

Asbesth.materiaal (g) 0,0050 0,0040 0,0090

Hechtgebonden nee nee

Aantal deeltjes 1 1 2

Percentage chrysotiel (%) 90 90

Gewicht chrysotiel (mg) 4,5 3,6 8,1

totaal per mineralogische groep

Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,25 0,12 0,37

Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,25 0,12 0,37

Totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 2 1 3

Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,25 0,12 0,37

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,25 0,12 0,37

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Al-West BV Rapportnummer V200202327 versie 1

Contactpersoon Dhr. W. Wanders Datum opdracht 21-02-2020

Adres Dortmundstraat 16B Datum ontvangst 21-02-2020

Postcode en plaats 7418 BH Deventer Datum rapportage 02-03-2020

Projectcode DV631773 Pagina 1 van 1

Project omschrijving

Naam ASBMM01 ASBMM 01 (0-50) Datum monstername 18-02-2020

Monstersoort Grond Datum analyse 28-02-2020

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 79,9 %

Massa monster (veldnat) 13,7 kg

Massa monster (droog) 11,0 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,6 1,6 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,6 1,6 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,6 1,6 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,6 1,6 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest <2 n.a. - - 1,6 1,6 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 249 1535 2159 1569 1213 1055 3185 10965

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Al-West BV Rapportnummer V200202326 versie 1

Contactpersoon Dhr. W. Wanders Datum opdracht 21-02-2020

Adres Dortmundstraat 16B Datum ontvangst 21-02-2020

Postcode en plaats 7418 BH Deventer Datum rapportage 02-03-2020

Projectcode DV631772 Pagina 1 van 2

Project omschrijving

Naam AG12 AG12 (0-50) Datum monstername 18-02-2020

Monstersoort Grond Datum analyse 28-02-2020

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 78,7 %

Massa monster (veldnat) 14,5 kg

Massa monster (droog) 11,4 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 43 43 34 34 53 53 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn 43 43 34 34 51 51 mg/kg ds

Totaal serpentijn 43 43 34 34 53 53 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest 43 43 34 34 51 51 mg/kg ds

Totaal asbest 43 43 34 34 53 53 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Al-West BV Rapportnummer V200202326 versie 1

Contactpersoon Dhr. W. Wanders Datum opdracht 21-02-2020

Adres Dortmundstraat 16B Datum ontvangst 21-02-2020

Postcode en plaats 7418 BH Deventer Datum rapportage 02-03-2020

Projectcode DV631772 Pagina 2 van 2

Project omschrijving

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 826 2139 2156 1815 1471 3002 11409

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

Vlakke plaat

Asbesth.materiaal (g) 3,9111 3,9111

Hechtgebonden ja

Aantal deeltjes 1 1

Percentage chrysotiel (%) 12,5

Gewicht chrysotiel (mg) 488,9 488,9

totaal per mineralogische groep

Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 42,85 42,85

Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 42,85 42,85

Totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 1

Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 42,85 42,85

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 42,85 42,85

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Al-West BV Rapportnummer V200202329 versie 1

Contactpersoon Dhr. W. Wanders Datum opdracht 21-02-2020

Adres Dortmundstraat 16B Datum ontvangst 21-02-2020

Postcode en plaats 7418 BH Deventer Datum rapportage 02-03-2020

Projectcode DV631775 Pagina 1 van 1

Project omschrijving

Naam ASBMM03 ASBMM 03 (0-50) Datum monstername 18-02-2020

Monstersoort Grond Datum analyse 28-02-2020

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 77,8 %

Massa monster (veldnat) 12,9 kg

Massa monster (droog) 10,1 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest <2 n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 1512 2525 2096 1444 978 1515 10070

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Al-West BV Rapportnummer V200202328 versie 1

Contactpersoon Dhr. W. Wanders Datum opdracht 21-02-2020

Adres Dortmundstraat 16B Datum ontvangst 21-02-2020

Postcode en plaats 7418 BH Deventer Datum rapportage 02-03-2020

Projectcode DV631774 Pagina 1 van 2

Project omschrijving

Naam ASBMM02 ASBMM 02 (0-50) Datum monstername 18-02-2020

Monstersoort Grond Datum analyse 27-02-2020

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 79,3 %

Massa monster (veldnat) 13,5 kg

Massa monster (droog) 10,7 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 4,8 4,8 1,0 1,0 18 18 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn 4,8 4,8 1,0 1,0 18 18 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn 4,8 4,8 1,0 1,0 18 18 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest 4,8 4,8 1,0 1,0 18 18 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest 4,8 4,8 1,0 1,0 18 18 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Al-West BV Rapportnummer V200202328 versie 1

Contactpersoon Dhr. W. Wanders Datum opdracht 21-02-2020

Adres Dortmundstraat 16B Datum ontvangst 21-02-2020

Postcode en plaats 7418 BH Deventer Datum rapportage 02-03-2020

Projectcode DV631774 Pagina 2 van 2

Project omschrijving

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 853 2294 2059 1601 1184 2708 10699

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

Vezelbundels

Asbesth.materiaal (g) 0,0380 0,0280 0,0660

Hechtgebonden nee nee

Aantal deeltjes 2 2 4

Percentage chrysotiel (%) 70 90

Gewicht chrysotiel (mg) 26,6 25,2 51,8

totaal per mineralogische groep

Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 2,49 2,36 4,85

Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 2,49 2,36 4,85

Totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 2 2 4

Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 2,49 2,36 4,85

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 2,49 2,36 4,85

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 631771

Datum onderzoek : 21-02-2020

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 1

gram 14,2

a 12,5 10 15

b

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 1 1,8 1,4 2,1

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 1 1,8 1,4 2,1

-

-

--

-

-

MAX %

Vlakke plaat

ja/nee type
gem %

AG12_avm Sep12 (0-50)

Hechtgebonden asbest

14,2

MIN%Omschrijving soorten

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel
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Bijlage 8 
 

Toetsingstabellen grond 



Projectcode: 2001344BU 
 

Projectnaam Baden Powellaan te Dordrecht 

Projectcode 2001344BU 

  

  Tabel 1: classificatie gehaltes 

Wbb 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

  Tabel 2: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   01-5 02-1 04-3 

certificaatcode   921351 921351 921351 

boring(en)   01 02 04 

traject (m-mv)   1,50 - 2,00 0,00 - 0,50 1,00 - 1,10 

motivatie  laagjes slib   

humus % ds 6,40 4,60 2,60 

lutum % ds 23,0 6,20 20,0 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

arseen  mg/kg ds  40 43 0,41  41 62 0,75  22 27 0,13 

barium mg/kg ds  220 235 (6)  340 864 (6)  200 238 (6) 

cadmium  mg/kg ds  3,0 3,4 0,23  2,9 4,2 0,29  2,1 2,8 0,18 

kobalt mg/kg ds  10 11 -0,02  12 29 0,08  12 14 -0,01 

koper mg/kg ds  66 73 0,22  69 116 0,51  38 48 0,05 

kwik mg/kg ds  1,7 1,8 0,05  1,4 1,8 0,05  0,42 0,47 0,01 

lood  mg/kg ds 190 203 0,32 200 280 0,48  46 54 0,01 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  25 27 -0,12  31 67 0,49  35 41 0,09 

zink mg/kg ds 890 969 1,43 760 1409 2,19 310 381 0,42 

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   25,0 0,61   9,60 0,21   3,90 0,06 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0077 -0,01   0,037 0,02   0,080 0,06 

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 550 859 0,14 190 413 0,05 130 500 0,06 

 

  



Projectcode: 2001344BU 
 

  Tabel 3: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   13-1 15-2 MM01 

certificaatcode   921351 921351 921351 

boring(en)   13 15 03, 06, 09, 15 

traject (m-mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 0,00 - 0,50 

motivatie  sporen kolengruis  sporen puin 

humus % ds 3,70 2,90 4,00 

lutum % ds 19,00 16,00 15,00 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

arseen  mg/kg ds  29 35 0,27  21 27 0,13  18 23 0,05 

barium mg/kg ds  240 298 (6)  180 254 (6)  150 221 (6) 

cadmium  mg/kg ds  2,0 2,6 0,16  1,8 2,5 0,15  1,3 1,7 0,09 

kobalt mg/kg ds  10 12 -0,02  9,3 12,9 -0,01  8,4 12,2 -0,02 

koper mg/kg ds  52 65 0,17  41 56 0,11  38 52 0,08 

kwik mg/kg ds  0,85 0,95 0,02  0,49 0,57 0,01  0,44 0,52 0,01 

lood  mg/kg ds  99 116 0,14  58 72 0,05  63 78 0,06 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  28 34 -0,02  28 38 0,05  25 35 0 

zink mg/kg ds 350 435 0,51 310 424 0,49 220 305 0,28 

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   2,70 0,03   1,50 0   2,50 0,03 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,039 0,02   <0,017 -0   0,033 0,01 

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  56 151 -0,01  60 207 0  53 133 -0,01 

 

  



Projectcode: 2001344BU 
 

  Tabel 4: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   MM02 MM03 MM04 

certificaatcode   921351 921351 921351 

boring(en)   08, 10, 11, 16 03, 04 07, 14, 14 

traject (m-mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 0,50 - 1,30 

motivatie    zwak 

kolengruishoudend, 

sporen kolengruis 

humus % ds 3,80 3,40 1,00 

lutum % ds 17,00 23,0 29,0 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

arseen  mg/kg ds  26 32 0,21  17 19 -0,02  12 13 -0,13 

barium mg/kg ds  210 283 (6)  120 128 (6)  150 133 (6) 

cadmium  mg/kg ds  1,9 2,5 0,15  1,1 1,4 0,06  0,73 0,89 0,02 

kobalt mg/kg ds  10 13 -0,01  6,5 6,9 -0,05  11 10 -0,03 

koper mg/kg ds  61 80 0,27  25 29 -0,07  28 30 -0,07 

kwik mg/kg ds  0,79 0,90 0,02  0,56 0,60 0,01  0,27 0,27 0 

lood  mg/kg ds 100 120 0,15  53 59 0,02  43 45 -0,01 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  28 36 0,02  16 17 -0,28  35 31 -0,06 

zink mg/kg ds 340 446 0,53 190 214 0,13  140 140 0 

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   3,10 0,04   2,70 0,03   <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,054 0,03   0,037 0,02   <0,025 0,01 

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  58 153 -0,01 <35 <72 -0,02 <35 <123 -0,01 

 

  



Projectcode: 2001344BU 
 

  Tabel 5: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   MM05 MM06 MM07 

certificaatcode   921351 921351 921351 

boring(en)   02, 05, 12 08, 09, 12, 17 07, 12 

traject (m-mv)   0,50 - 1,80 0,70 - 2,00 0,00 - 0,50 

motivatie    sporen puin 

humus % ds 2,50 0,20 4,00 

lutum % ds 22,0 1,00 14,00 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

arseen  mg/kg ds  21 25 0,09  4,7 8,2 -0,21  32 42 0,39 

barium mg/kg ds  160 177 (6)  22 85 (6)  250 388 (6) 

cadmium  mg/kg ds  1,1 1,4 0,06  0,23 0,40 -0,02  2,5 3,4 0,23 

kobalt mg/kg ds  9,6 10,6 -0,03  <3,0 <7,4 -0,04  8,5 12,9 -0,01 

koper mg/kg ds  35 42 0,01  <5,0 <7,2 -0,22  76 106 0,44 

kwik mg/kg ds  0,46 0,50 0,01  <0,05 <0,05 -0  1,0 1,2 0,03 

lood  mg/kg ds  55 63 0,03 <10 <11 -0,08 140 175 0,26 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  27 30 -0,08  7,2 21,0 -0,22  22 32 -0,05 

zink mg/kg ds 210 246 0,18  58 138 -0 430 614 0,82 

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   2,90 0,04   <0,35 -0,03   4,80 0,09 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,040 0,02   <0,025 0,01   0,039 0,02 

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <98 -0,02 <35 <123 -0,01  68 170 -0 

 

  



Projectcode: 2001344BU 
 

  Tabel 6: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   07-1 08-1 10-1 

certificaatcode   925122 925122 925122 

boring(en)   07 08 10 

traject (m-mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,40 

motivatie  sporen puin   

humus % ds 4,90 4,90 6,70 

lutum % ds 16,00 30,0 18,00 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

arseen  mg/kg ds    

koper mg/kg ds    

zink mg/kg ds 670 890 1,29 460 437 0,51 840 1031 1,54 

 

  Tabel 7: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   11-1 12-1 16-1 

certificaatcode   925122 925122 925122 

boring(en)   11 12 16 

traject (m-mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

motivatie   sporen puin  

humus % ds 4,20 4,40 5,70 

lutum % ds 11,00 8,40 18,00 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

arseen  mg/kg ds    

koper mg/kg ds    

zink mg/kg ds 170 267 0,22 370 633 0,85 230 286 0,25 

 

  Tabel 8: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   asf05-3   

certificaatcode   925122   

boring(en)   asf05   

traject (m-mv)   0,25 - 0,75   

motivatie     

humus % ds 7,50   

lutum % ds 21,0   

  Meetw GSSD Index   

     

METALEN     

arseen  mg/kg ds 180 198 3,18   

koper mg/kg ds 310 348 2,05   

zink mg/kg ds 2100 2366 3,84   

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

2: Enkele parameters ontbreken in de som 

5: Norm I ontbreekt 

6: Heeft geen normwaarde 

#: Verhoogde rapportagegrens 

 

  



Projectcode: 2001344BU 
 

Tabel 9: toetsingswaarde voor standaard bodem in mg/kg d.s. (10% humus en 25%        

lutum) 

   AW T WO IND I 

   

METALEN   

arseen mg/kg ds  20,048,0 27,0 76,0 76,0 

cadmium mg/kg ds  0,606,80 1,20 4,30 13,00 

kobalt mg/kg ds  15,00103 35,0 190 190 

koper mg/kg ds  40,0115 54,0 190 190 

kwik mg/kg ds  0,1518,07 0,83 4,80 36,0 

lood mg/kg ds  50,0290 210 530 530 

molybdeen mg/kg ds  1,5095,8 88,0 190 190 

nikkel mg/kg ds  35,067,5 39,0 100,0 100,0 

zink mg/kg ds  140430 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5020,8 6,80 40,0 40,0 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,020 0,51 0,040 0,50 1,00 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  1902595 190 500 5000 

 

Tabel 10: classificatie gehaltes volgens Besluit bodemkwaliteit 

Bbk 

-0,1 voldoet aan de maximale waarde voor achtergrondwaarde 

0,2 voldoet aan de maximale waarde voor wonen 

0,6 voldoet aan de maximale waarde voor industrie 

1,5 het gehalte overschrijdt de maximale waarde voor industrie 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

  Tabel 11: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  01-5 02-1 04-3 

motivatie  laagjes slib   

grondsoort  Klei Klei Zand 

humus (% ds)  6,40 4,60 2,60 

lutum (% ds)  23,0 6,20 20,0 

indicatieve 

bodemklasse 

 Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

Klasse industrie 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

arseen  mg/kg ds  40 43  41 62  22 27 

barium mg/kg ds  220 235 (6)  340 864 (6)  200 238 (6) 

cadmium  mg/kg ds  3,0 3,4  2,9 4,2  2,1 2,8 

kobalt mg/kg ds  10 11  12 29  12 14 

koper mg/kg ds  66 73  69 116  38 48 

kwik mg/kg ds  1,7 1,8  1,4 1,8  0,42 0,47 

lood  mg/kg ds  190 203  200 280  46 54 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

nikkel mg/kg ds  25 27  31 67  35 41 

zink mg/kg ds  890 969  760 1409  310 381 

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   25,0   9,60   3,90 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0077   0,037   0,080 

     



Projectcode: 2001344BU 
 

grondmonster  01-5 02-1 04-3 

motivatie  laagjes slib   

grondsoort  Klei Klei Zand 

humus (% ds)  6,40 4,60 2,60 

lutum (% ds)  23,0 6,20 20,0 

indicatieve 

bodemklasse 

 Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

Klasse industrie 

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  550 859  190 413  130 500 

 

  Tabel 12: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  13-1 15-2 MM01 

motivatie  sporen kolengruis  sporen puin 

grondsoort  Klei Klei Klei 

humus (% ds)  3,70 2,90 4,00 

lutum (% ds)  19,00 16,00 15,00 

indicatieve 

bodemklasse 

 Klasse industrie Klasse industrie Klasse industrie 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

arseen  mg/kg ds  29 35  21 27  18 23 

barium mg/kg ds  240 298 (6)  180 254 (6)  150 221 (6) 

cadmium  mg/kg ds  2,0 2,6  1,8 2,5  1,3 1,7 

kobalt mg/kg ds  10 12  9,3 12,9  8,4 12,2 

koper mg/kg ds  52 65  41 56  38 52 

kwik mg/kg ds  0,85 0,95  0,49 0,57  0,44 0,52 

lood  mg/kg ds  99 116  58 72  63 78 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

nikkel mg/kg ds  28 34  28 38  25 35 

zink mg/kg ds  350 435  310 424  220 305 

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   2,70   1,50   2,50 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,039   <0,017   0,033 

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  56 151  60 207  53 133 
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Tabel 13: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  MM02 MM03 MM04 

motivatie    zwak 

kolengruishoudend, 

sporen kolengruis 

grondsoort  Klei Zand Klei 

humus (% ds)  3,80 3,40 1,00 

lutum (% ds)  17,00 23,0 29,0 

indicatieve 

bodemklasse 

 Klasse industrie Klasse industrie Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

arseen  mg/kg ds  26 32  17 19  12 13 

barium mg/kg ds  210 283 (6)  120 128 (6)  150 133 (6) 

cadmium  mg/kg ds  1,9 2,5  1,1 1,4  0,73 0,89 

kobalt mg/kg ds  10 13  6,5 6,9  11 10 

koper mg/kg ds  61 80  25 29  28 30 

kwik mg/kg ds  0,79 0,90  0,56 0,60  0,27 0,27 

lood  mg/kg ds  100 120  53 59  43 45 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

nikkel mg/kg ds  28 36  16 17  35 31 

zink mg/kg ds  340 446  190 214  140 140 

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   3,10   2,70   <0,35 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,054   0,037   <0,025 

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  58 153  <35 <72  <35 <123 
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Tabel 14: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  MM05 MM06 MM07 

motivatie    sporen puin 

grondsoort  Klei Zand Klei 

humus (% ds)  2,50 0,20 4,00 

lutum (% ds)  22,0 1,00 14,00 

indicatieve 

bodemklasse 

 Klasse industrie Altijd toepasbaar Klasse industrie 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

arseen  mg/kg ds  21 25  4,7 8,2  32 42 

barium mg/kg ds  160 177 (6)  22 85 (6)  250 388 (6) 

cadmium  mg/kg ds  1,1 1,4  0,23 0,40  2,5 3,4 

kobalt mg/kg ds  9,6 10,6  <3,0 <7,4  8,5 12,9 

koper mg/kg ds  35 42  <5,0 <7,2  76 106 

kwik mg/kg ds  0,46 0,50  <0,05 <0,05  1,0 1,2 

lood  mg/kg ds  55 63  <10 <11  140 175 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

nikkel mg/kg ds  27 30  7,2 21,0  22 32 

zink mg/kg ds  210 246  58 138  430 614 

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   2,90   <0,35   4,80 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,040   <0,025   0,039 

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <98  <35 <123  68 170 

 

  Tabel 15: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  07-1 08-1 10-1 

motivatie  sporen puin   

grondsoort  Klei Klei Klei 

humus (% ds)  4,90 4,90 6,70 

lutum (% ds)  16,00 30,0 18,00 

indicatieve 

bodemklasse 

 Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

Klasse industrie Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

zink mg/kg ds  670 890  460 437  840 1031 

 

  Tabel 16: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  11-1 12-1 16-1 

motivatie   sporen puin  

grondsoort  Klei Klei Klei 

humus (% ds)  4,20 4,40 5,70 

lutum (% ds)  11,00 8,40 18,00 

indicatieve 

bodemklasse 

 Klasse industrie Klasse industrie Klasse industrie 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

zink mg/kg ds  170 267  370 633  230 286 

 

   

  



Projectcode: 2001344BU 
 

  Tabel 17: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  asf05-3   

motivatie     

grondsoort  Klei   

humus (% ds)  7,50   

lutum (% ds)  21,0   

indicatieve 

bodemklasse 

 Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

  

  Meetw GSSD   

     

METALEN     

arseen  mg/kg ds  180 198   

koper mg/kg ds  310 348   

zink mg/kg ds  2100 2366   

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

2: Enkele parameters ontbreken in de som 

5: Norm I ontbreekt 

6: Heeft geen normwaarde 

#: Verhoogde rapportagegrens 

 

Tabel 18: toetsingswaarde voor standaard bodem in mg/kg d.s. (10% humus en 25% 

lutum) 

   AWWO IND I 

   

METALEN   

arseen mg/kg ds  20 27 76 76 

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,150,83 4,8 36 

lood mg/kg ds  50210 530 530 

molybdeen mg/kg ds  1,588 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

zink mg/kg ds  140200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,020,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190190 500 5000 
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Bijlage 9 
 

Toetsingstabellen grondwater 



Projectcode: 2001344BU 
 

Projectnaam Baden Powellaan te Dordrecht 

Projectcode 2001344BU 

 

Tabel 1: classificatie gehaltes 

Wet bodembescherming (Wbb) 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de streefwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de streefwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streefwaarde en interventiewaarde (tussenwaarde) 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

Tabel 2: toetsingsresultaten grondwater (gehalten in µg/l) 

Watermonster  07-1-1   

datum bemonstering  18-2-2020   

filterdiepte (m-mv)  1,50 - 2,50   

certificaatcode  923120   

monsterconclusie  Overschrijding 

Streefwaarde 

  

  Meetw GSSD Index   

     

METALEN     

arseen  µg/l  <5,0 <3,5  -0,13   

barium µg/l 180 180  0,23   

cadmium  µg/l  <0,20 <0,14  -0,05   

kobalt µg/l  <2,0 <1,4  -0,23   

koper µg/l  3,1 3,1  -0,2   

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04   

lood  µg/l  <2,0 <1,4  -0,23   

molybdeen µg/l  2,2 2,2  -0,01   

nikkel µg/l  <3,0 <2,1  -0,22   

zink µg/l  13 13  -0,07   

     

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0   

tolueen µg/l  <0,20 <0,14  -0,01   

ethylbenzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0,03   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,20 <0,14    

ortho-Xyleen µg/l  <0,10 <0,07    

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   

styreen µg/l  <0,20 <0,14  -0,02   

Som 16 Aromatische 

oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   

     

PAK     

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)   

Naftaleen µg/l  <0,020 <0,014  0   

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,01   

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,02   

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0   

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0   

dichloormethaan µg/l  <0,20 <0,14  0   

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,20 <0,14  -0,01   

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,10 <0,07  0,01   

tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,10 <0,07  0   

trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,20 <0,14  -0,05   

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  0,01   

cis-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07    

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07    

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l   <0,14  0,01   

vinylchloride µg/l  <0,20 <0,14  0,03   

1,1-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14    

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14    

1,3-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14    



Projectcode: 2001344BU 
 

Watermonster  07-1-1   

datum bemonstering  18-2-2020   

filterdiepte (m-mv)  1,50 - 2,50   

certificaatcode  923120   

monsterconclusie  Overschrijding 

Streefwaarde 

  

dichloorpropanen (0,7 som, 

1,1+1,2+ 

µg/l  0,42     

tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,20 <0,14 (14)   

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 <35  -0,03   

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 

12 : Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1 

13 : Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden 

14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 

 

  



Projectcode: 2001344BU 
 

Tabel 2: grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l) 

   S T I 

   

METALEN   

arseen µg/l  10 35,0 60 

barium µg/l  50 338 625 

cadmium µg/l  0,4 3,20 6 

kobalt µg/l  20 60,0 100 

koper µg/l  15 45,0 75 

kwik µg/l  0,05 0,18 0,3 

lood µg/l  15 45,0 75 

molybdeen µg/l  5 153 300 

nikkel µg/l  15 45,0 75 

zink µg/l  65 433 800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  0,2 15,10 30 

tolueen µg/l  7 504 1000 

ethylbenzeen µg/l  4 77,0 150 

xylenen (som) µg/l  0,2 35,1 70 

styreen µg/l  6 153 300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01 35,0 70 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

1,1-dichloorethaan µg/l  7 454 900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7 204 400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01 65,0 130 

dichloormethaan µg/l  0,01 500 1000 

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6 203 400 

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01 5,00 10 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01 20,0 40 

trichlooretheen (Tri) µg/l  24 262 500 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01 5,00 10 

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l  0,01 10,01 20 

vinylchloride µg/l  0,01 2,50 5 

tribroommethaan (bromoform) µg/l    630 

Dichloorpropaan µg/l  0,8 40,4 80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50 325 600 
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Bijlage 10 
 

Omrekentabel asbest 



Berekening gewogen gehalte asbest (fractie > 20 mm)

Projectnaam

Projectnummer

Certificaatnummer < 20 mm

> 20 mm

ruimtelijke eenheid (RE)

dichtheid in vaste m³ : 1.700 kg/m3

droge stof 78,7 %

percentage >20 mm* %

percentage <20 mm* %

monstercode gewicht1)

min. max.

soort 1 1 14,20 gram 10 15 %

soort 2 0 0 gram %

soort 3 0 0 gram %

soort 4 0 0 gram %

gat/sleuf nummer AG12

afmetingen gat/sleuf l x b 0,3 m x 0,3 m

laagdikte 0,5 m

gat/sleuf monstercode droge stof (%) gewicht asbest hoeveelheid oppervlakte laagdikte hoeveelheid onderzochte asbest gehalte

nummer materiaal (g) min. (%) max. (%) soort asbest (mg) gat/sleuf (m²) (m) onderzochte puin (kg d.s.) (gewogen) (mg/kg d.s.)

AG12 1 78,7 14,2 10 15 chrysotiel 1.775 0,09 0,50 60,21 29,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0

Totaal fractie >20mm 29,5

Opmerkingen

1) Weergegeven is het totaalgewicht van het materiaal dat is aangetroffen in het gat of de proefsleuf.

2) De aanname van de dichtheid van het materiaal (grondsoort) is afkomstig van het interpretatiedocument voor SIKB protocol 1001 (d.d. 12 april 2012).

* Percentage >20mm en <20mm zoals in het veld bepaald.

Berekening totaal gewogen gehalte asbest met correctie verhouding fijn/grof

gat/sleuf monstercode droge stof (%) correctiefactor asbestgehalte < 20 mm

nummer (gewogen) mg/kg d.s.

AG12 1 79 0,0

Opmerkingen

*  Gehalte asbest na correctie fijn/grof materiaal.

29,5

(gewogen) mg/kg d.s.

totaal asbest gehalte (<20 mm + >20 mm)

(gewogen) (mg/kg d.s.)*

asbestgehalte < 20 mm

(gewogen) mg/kg d.s.*

0

asbestgehalte > 20 mm

2001344BU

29,5

Baden Powelllaan te Dordrecht

asbestgehalte

gehalte

923121

923121
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Bijlage 11 
 

gegevens XRF metingen met indicatieve toetsing 

Wbb 



                     

  Indicatieve toetsing HXRF metingen    

             

  Projectcode:  2001/344/BU               

  Locatie: 

 Baden Powelllaan te 

Dordrecht         

  Medewerker:  BU          

  Lutum gehalte:  17  % van ds (gemiddeld)     

  Organische stof gehalte:  3,2   % van ds (gemiddeld)     

             

  Monster Arseen [as] Zink [zn] Lood [pb] Koper [cu]   

  01-1 0   6   3   0     

  01-2 3   49   21   0     

  01-3 18   245 * 63 * 14     

  01-4 8   294 * 82 * 20     

  01-5 13   633 *** 165 * 36 *   

  01-6 12   224 * 63 * 0     

  02-1 11   521 ** 132 * 12     

  02-2 19   329 ** 85 * 23     

  02-3 11   198 * 36   0     

  02-4 0   98   19   0     

  03-1 11   108 * 28   0     

  03-2 9   146 * 43 * 0     

  03-3 0   72   20   0     

  03-4 4   125 * 33   9     

  04-1 9   211 * 52 * 23     

  04-2 13   161 * 39   12     

  04-3 10   411 ** 75 * 22     

  04-4 0   138 * 31   0     

  04-5 0   65   16   0     

  06-1 0   78   26   7     

  06-2 9   188 * 92 * 11     

  06-3 4   88   27   14     

  06-4 0   68   9   18     

  06-5 0   44   9   0     

  05-1 0   69   47 * 0     

  05-2 17   232 * 102 * 40 *   

  05-3 10   162 * 44 * 0     

  05-4 9   91   21   0     

  05-5 7   133 * 27   11     

  07-1 40 * 722 *** 195 * 66 *   

  07-2 23   318 * 95 * 23     

  07-3 0   95   8   0     

  07-4 15   197 * 57 * 19     

  07-5 0   32   7   0     

  07-6 0   20   6   0     

             

 

  



 

                     

  Indicatieve toetsing HXRF metingen    

             

  Projectcode:  2001/344/BU               

  Locatie: 

 Baden Powelllaan te 

Dordrecht         

  Medewerker:  BU          

  Lutum gehalte:  17  % van ds (gemiddeld)     

  Organische stof gehalte:  3,2   % van ds (gemiddeld)     

             

  Monster Arseen [as] Zink [zn] Lood [pb] Koper [cu]   

  08-1 7   207 * 103 * 35 *   

  08-2 23   200 * 90 * 27     

  08-3 0   84   13   0     

  08-4 0   78   11   0     

  08-5 0   37   11   0     

  09-1 9   139 * 41 * 11     

  09-2 10   147 * 41   0     

  09-3 11   139 * 36   15     

  09-4 3   47   10   0     

  10-1 7   179 * 71 * 22     

  10-2 4   120 * 30   34 *   

  10-3 12   120 * 23   32 *   

  10-4 5   34   7   0     

  10-5 0   33   7   0     

  11-1 7   124 * 40   21     

  11-2 13   163 * 39   0     

  11-3 5   87   23   23     

  11-4 0   27   7   0     

  11-5 0   25   7   0     

  12-1 24   305 * 85 * 236 ***   

  12-2 13   140 * 49 * 42 *   

  12-3 0   41   6   0     

  12-4 0   17   6   0     

  13-1 37   445 ** 132 * 49 *   

  13-2 30   433 ** 104 * 48 *   

  13-3 21   305 * 90 * 24     

  13-4 3   35   10   0     

  14-1 24   313 * 100 * 43 *   

  14-2 0   185 * 41 * 0     

  14-3 5   173 * 47 * 0     

  14-4 0   18   0   0     

  14-5 0   26   7   0     

  15-1 9   129 * 37   0     

  15-2 21   232 * 52 * 11     

  15-3 0   38   12   0     

  15-4 0   29   8   0     

             



 

                     

  Indicatieve toetsing HXRF metingen    

             

  Projectcode:  2001/344/BU               

  Locatie: 

 Baden Powelllaan te 

Dordrecht         

  Medewerker:  BU          

  Lutum gehalte:  17  % van ds (gemiddeld)     

  Organische stof gehalte:  3,2   % van ds (gemiddeld)     

             

  Monster Arseen [as] Zink [zn] Lood [pb] Koper [cu]   

  15-5 3   32   8   0     

  16-1 4   82   38   24     

  16-2 8   121 * 48 * 14     

  16-3 0   33   9   0     

  16-4 0   33   9   0     

  17-1 0   60   21   0     

  17-2 0   60   23   9     

  17-3 0   58   24   0     

  17-4 0   40   15   0     

  17-5 0   43   13   0     

  18-1 0   57   21   0     

  18-2 0   42   15   0     

  18-3 0   68   26   0     

  18-4 0   70   32   0     

  asf01-1 4   106   49 * 10     

  asf01-2 17   99   76 * 15     

  asf01-3 4   101   28   0     

  asf02-1 0   43   7   45 *   

  asf02-2 3   47   10   0     

  asf02-3 0   70   36   0     

  asf02-4 0   117 * 57 * 24     

  asf03-1 0   85   25   0     

  asf03-2 0   69   17   0     

  asf03-3 5   82   25   9     

  asf04-1 10   118 * 46 * 35 *   

  asf04-2 0   49   19   0     

  asf05-1 0   28   8   0     

  asf05-2 59 *** 607 *** 172 * 115 **   

  asf05-3 0   26   8   8     

  asf05-4 0   21   8   0     

             

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring afkortingen:  

0 : waarde kleiner dan detectiegrens; 

2) verklaring symbolen:  

* : licht verontreinigd; 

** : matig verontreinigd; 

*** : sterk verontreinigd; 

3)  gehalten betreft het gemiddelde van twee metingen. 
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Foto’s onderzoekslocatie  
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