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Bijlage 1 – Stedelijkheidsgraden Stichtse Vecht 
 
Kernen (12) Categorie 

Maarssen Dorp, Maarssenbroek Sterk stedelijk 

Breukelen (centrum) Sterk stedelijk 

Breukelen (overig),  Loenen aan de Vecht, Vreeland Matig stedelijk 

Loenersloot,  Nigtevecht,  Kockengen Weinig stedelijk 

Tienhoven,  Oud-Zuilen,  Nieuwer Ter Aa,  Nieuwersluis Niet stedelijk 
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Bijlage 2a - Stedelijke zones Maarssenbroek 
 
 
 

 
 
Afbeelding b2a: Stedelijke zones Maarssenbroek 
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Bijlage 2b - Stedelijke zones Maarssen Dorp 
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Afbeelding b2b: Stedelijke zones  Maarssen Dorp 
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Bijlage 2c - Stedelijke zones Breukelen 
 
 

 
 
Afbeelding b2c: Stedelijke zones Breukelen 
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Bijlage 2d - Stedelijke zones Loenen  
 

 
 
Afbeelding b2d: Stedelijke zones Loenen 
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Bijlage 2e - Stedelijke zones Vreeland  
 

 
 
Afbeelding b2e: Stedelijke zones Vreeland 
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Bijlage 3a - Parkeernormen Wonen (gekalibreerd voor Stichtse Vecht) 
 
Zie voor de stedelijkheidsgraden Bijlage 1 en voor de stedelijke zones Bijlage 2. 
 
Tabel: b3a-1 

koop, vrijstaand 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,7 1,9 2,2 2,5 

 
matig stedelijk 1,9 2,0 2,3 2,5 

weinig stedelijk 1,9 2,2 2,4 2,5 

niet stedelijk 1,9 2,2 2,4 2,5 

 
Tabel: b3a-2 

koop, twee-onder-een-kap 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,6 1,8 2,1 2,3 

 
matig stedelijk 1,8 1,9 2,2 2,3 

weinig stedelijk 1,8 2,1 2,3 2,3 

niet stedelijk 1,8 2,1 2,3 2,3 

 
Tabel: b3a-3 

koop, tussen/hoek 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,5 1,7 1,9 2,1 

 
matig stedelijk 1,6 1,8 2,0 2,1 

weinig stedelijk 1,6 1,9 2,1 2,1 

niet stedelijk 1,6 1,9 2,1 2,1 

 
Tabel: b3a-4 

koop, etage, duur 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,5 1,7 2,0 2,2 

 
matig stedelijk 1,7 1,8 2,1 2,2 

weinig stedelijk 1,7 2,0 2,2 2,2 

niet stedelijk 1,7 2,0 2,2 2,2 
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Tabel: b3a-5 
koop, etage, midden 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,4 1,6 1,8 2,0 

 
matig stedelijk 1,5 1,7 1,9 2,0 

weinig stedelijk 1,5 1,8 2,0 2,0 

niet stedelijk 1,5 1,8 2,0 2,0 

 
Tabel: b3a-6 

koop, etage, goedkoop 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,3 1,4 1,6 1,7 0,3 pp 

matig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 per woning 

weinig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 

niet stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 

 
Tabel: b3a-7 

huurhuis, vrije sector 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,5 1,7 1,9 2,1 

 
matig stedelijk 1,6 1,8 2,0 2,1 

weinig stedelijk 1,6 1,9 2,1 2,1 

niet stedelijk 1,6 1,9 2,1 2,1 

 
Tabel: b3a-8 

huurhuis, sociale huur 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,3 1,4 1,6 1,7 

 
matig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 

weinig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 

niet stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 
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Tabel: b3a-9 
huur, etage, duur 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,4 1,6 1,8 2,0 

 
matig stedelijk 1,5 1,7 1,9 2,0 
weinig stedelijk 1,5 1,8 2,0 2,0 
niet stedelijk 1.5 1,8 2,0 2,0 

 
Tabel: b3a-10 

huur, etage, midden/goedkoop 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,1 1,2 1,4 1,5 

 
matig stedelijk 1,2 1,3 1,5 1,5 

weinig stedelijk 1,2 1,3 1,5 1,5 

niet stedelijk 1,2 1,3 1,5 1,5 

 
Tabel: b3a-11 

kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten) 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 0,5 0,6 0,7 0,8 

 
matig stedelijk 0,6 0,7 0,8 0,8 

weinig stedelijk 0,6 0,7 0,8 0,8 

niet stedelijk 0,6 0,7 0,8 0,8 

 
Tabel: b3a-12 

kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
matig stedelijk 0,3 0,3 0,3 0,3 

weinig stedelijk 0,3 0,3 0,3 0,3 

niet stedelijk 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Tabel: b3a-13 
aanleunwoning en serviceflat 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 0,5 1,1 1,2 1,3 

 
matig stedelijk 1,1 1,2 1,2 1,3 

weinig stedelijk 1,1 1,2 1,3 1,3 

niet stedelijk 1,1 1,2 1,3 1,3 
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Bijlage 3b Parkeernormen overige functies (gekalibreerd voor Stichtse Vecht) 
 
Zie voor de stedelijkheidsgraden Tabel 2 en voor de stedelijke zones Bijlage 2. 
 
Tabel: b3b-1 

kantoor (zonder baliefunctie) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,4 1,3 1,8 1,4 1,9 2,3 2,8 

matig stedelijk 1,8 1,7 2,2 1,8 2,3 2,3 2,8 

weinig stedelijk 2,1 2,1 2,6 2,3 2,8 2,3 2,8 

niet stedelijk 2,1 2,1 2,6 2,3 2,8 2,3 2,8 
 
 
Tabel: b3b-2 

commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,8 1,6 2,1 2,0 2,5 3,3 3,8 

matig stedelijk 2,3 2,1 2,6 2,6 3,1 3,3 3,8 

weinig stedelijk 2,7 2,7 3,2 3,3 3,8 3,3 3,8 

niet stedelijk 2,7 2,7 3,2 3,3 3,8 3,3 3,8 
 
 
Tabel: b3b-3 

bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,6 1,5 2,0 1,9 2,4 2,1 2,6 

matig stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,1 2,6 

weinig stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,1 2,6 

niet stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,1 2,6 

Opmerking  
Exclusief vrachtwagenparkeren 
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Tabel: b3b-4 
bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,9 0,5 1,0 0,7 1,2 0,8 1,3 

matig stedelijk 0,9 0,6 1,1 0,8 1,3 0,8 1,3 

weinig stedelijk 0,9 0,6 1,1 0,8 1,3 0,8 1,3 

niet stedelijk 0,9 0,6 1,1 0,8 1,3 0,8 1,3 

Opmerking  
Exclusief vrachtwagenparkeren 
 
 
Tabel: b3b-5 

bedrijfsverzamelgebouw 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,3 1,1 1,6 1,3 1,8 1,7 2,2 

matig stedelijk 1,5 1,3 1,8 1,6 2,1 1,7 2,2 

weinig stedelijk 1,6 1,5 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 

niet stedelijk 1,6 1,5 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 

Opmerking 
Gelijkwaardige mix van kantoren (zonder baliefunctie), arbeidsextensieve en arbeidsintensieve bedrijven 
 
 
Tabel: b3b-6 

buurtsupermarkt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,9 1,7 3,7 2,4 4,4 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 2,9 1,7 3,7 2,5 4,5 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 3,3 2,2 4,2 3,1 5,1 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 3,4 2,3 4,3 3,3 5,3 n.v.t. n.v.t. 
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Tabel: b3b-7 
discountsupermarkt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

  min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,3 3,9 5,9 5,5 7,5 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,3 3,9 5,9 5,5 7,5 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 4,7 4,6 6,6 6,5 8,5 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 4,9 4,8 6,8 6,8 8,8 n.v.t. n.v.t. 
 
 
Tabel: b3b-8 

fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,1 3,6 5,6 4,4 6,4 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,1 3,7 5,7 4,4 6,4 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 4,6 4,3 6,3 5,2 7,2 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 4,7 4,6 6,6 5,5 7,5 n.v.t. n.v.t. 
 
Tabel: b3b-9 

fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,5 3,0 5,0 3,9 5,9 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,6 3,0 5,0 3,9 5,9 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 5,1 3,6 5,6 4,6 6,6 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 5,2 3,8 5,8 4,8 6,8 n.v.t. n.v.t. 
 
 
Tabel: b3b-10 

grote supermarkt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 6,9 5,8 7,8 6,7 8,7 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 7,0 5,9 7,9 6,7 8,7 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 7,6 6,6 8,6 7,6 9,6 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 7,8 6,9 8,9 7,8 9,8 n.v.t. n.v.t. 
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Tabel: b3b-11 
groothandel in levensmiddelen 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 5,4 7,4 5,4 7,4 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 5,4 7,4 5,4 7,4 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 6,1 8,1 6,1 8,1 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 6,3 8,3 6,4 8,4 n.v.t. n.v.t. 
 
 
Tabel: b3b-12 

binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum 20.000-30.000 inwoners 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,8 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 4,1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 4,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
 
 
Tabel: b3b-12 

binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum 30.000-50.000 inwoners 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,9 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 4,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 4,3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
 
Tabel: b3b-13 

buurt- en dorpscentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 2,1 4,1 2,7 4,7 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 2,1 4,1 2,7 4,7 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 2,3 4,3 3,0 5,0 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 2,4 4,4 3,1 5,1 n.v.t. n.v.t. 
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Tabel: b3b-14 
wijkcentrum (klein) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 2,7 4,7 3,5 5,5 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 2,7 4,7 3,5 5,5 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 3,0 5,0 3,9 5,9 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 3,1 5,1 4,0 6,0 n.v.t. n.v.t. 
 
Tabel: b3b-15 

weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum) 

  

Parkeerkencijfers  (per m1 kraam) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,24 0,15 0,24 0,15 0,24 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 0,24 0,15 0,24 0,15 0,24 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 0,27 0,18 0,27 0,18 0,27 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 0,27 0,18 0,27 0,18 0,27 n.v.t. n.v.t.  
Opmerkingen  
Indien geen parkeren achter kraam dan + 1,0 pp per standhouder 
 
Tabel: b3b-16 

kringloopwinkel 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 0,9 1,4 1,4 1,9 2,0 2,5 

matig stedelijk n.v.t. 1,0 1,5 1,6 2,1 2,0 2,5 

weinig stedelijk n.v.t. 1,0 1,5 1,7 2,2 2,0 2,5 

niet stedelijk n.v.t. 1,0 1,5 1,7 2,2 2,0 2,5 
 
Tabel: b3b-17 

bruin- en witgoedzaken 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,4 4,8 6,3 6,6 8,1 8,5 10,0 

matig stedelijk 4,7 5,1 6,6 7,1 8,6 8,5 10,0 

weinig stedelijk 4,8 5,4 6,9 7,4 8,9 8,5 10,0 

niet stedelijk 4,8 5,4 6,9 7,4 8,9 8,5 10,0 
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Tabel: b3b-18 
woonwarenhuis/woonwinkel 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,4 1,3 1,8 1,4 1,9 1,7 2,2 

matig stedelijk 1,5 1,4 1,9 1,6 2,1 1,7 2,2 

weinig stedelijk 1,5 1,5 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 

niet stedelijk 1,5 1,5 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 
 
 
Tabel: b3b-19 

meubelboulevard/woonboulevard 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 1,6 2,1 2,0 2,5 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 1,8 2,3 2,1 2,6 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 1,9 2,4 2,3 2,8 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 1,9 2,4 2,2 2,7 n.v.t. n.v.t. 
 
Tabel: b3b-20 

bouwmarkt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 1,5 2,0 2,0 2,5 2,2 2,7 

matig stedelijk n.v.t. 1,6 2,1 2,1 2,6 2,2 2,7 

weinig stedelijk n.v.t. 1,6 2,1 2,2 2,7 2,2 2,7 

niet stedelijk n.v.t. 1,6 2,1 2,1 2,6 2,2 2,7 
 
Tabel: b3b-21 

tuincentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 2,0 2,5 2,3 2,8 2,6 3,1 

matig stedelijk n.v.t. 2,0 2,5 2,3 2,8 2,6 3,1 

weinig stedelijk n.v.t. 2,1 2,6 2,4 2,9 2,6 3,1 

niet stedelijk n.v.t. 2,1 2,6 2,4 2,9 2,6 3,1 

Opmerking  inclusief buitenruimte 
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Tabel: b3b-22 
groencentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 2,0 2,5 2,3 2,8 2.6 3,1 

matig stedelijk n.v.t. 2,0 2,5 2,3 2,8 2.6 3,1 

weinig stedelijk n.v.t. 2,1 2,6 2,4 2,9 2.6 3,1 

niet stedelijk n.v.t. 2,1 2,6 2,4 2,9 2.6 3,1 

Opmerking  
Inclusief buitenruimte 
 
Tabel: b3b-23 

bibliotheek 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,7 0,5 1,0 0,8 1,3 1,1 1,6 

matig stedelijk 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6 

weinig stedelijk 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6 

niet stedelijk 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6 
 
Tabel: b3b-24 

museum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 n.v.t. n.v.t.  
 
Tabel: b3b-25 

bioscoop 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,2 6,9 8,9 10,1 12,0 12,7 14,7 

matig stedelijk 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7 

weinig stedelijk 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7 

niet stedelijk 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7 
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Tabel: b3b-26 
filmtheater/filmhuis 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

  min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,6 4,2 6,2 6,7 8,7 8,9 10,9 

matig stedelijk 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9 

weinig stedelijk 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9 

niet stedelijk 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9 

  
 
Tabel: b3b-27

theater/schouwburg 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 8,8 6,4 9,4 8,3 10,3 10,5 13,5 

matig stedelijk 8,9 6,5 9,5 8,3 10,3 10,5 13,5 

weinig stedelijk 8,9 6,5 9,5 8,3 10,3 10,5 13,5 

niet stedelijk 8,9 6,5 9,5 8,3 10,3 10,5 13,5 

  
 
Tabel: b3b-28 

bowlingcentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per bowlingbaan) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,1 1,7 2,7 2,3 3,3 2,3 3,3 

matig stedelijk 2,1 1,8 2,8 2,3 3,3 2,3 3,3 

weinig stedelijk 2,1 1,8 2,8 2,3 3,3 2,3 3,3 

niet stedelijk 2,1 1,8 2,8 2,3 3,3 2,3 3,3 
 
 
 
Tabel: b3b-29 

biljart-/snookercentrum 

  

Parkeerkencijfers (per tafel) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,1 0,8 1,3 1,1 1,6 1,5 2,0 

matig stedelijk 1,1 0,9 1,4 1,1 1,6 1,5 2,0 

weinig stedelijk 1,1 0,9 1,4 1,1 1,6 1,5 2,0 

niet stedelijk 1,1 0,9 1,4 1,1 1,6 1,5 2,0 
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Tabel: b3b-30 

dansstudio 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,0 3,3 4,3 4,9 5,9 6,9 7,9 

matig stedelijk 2,1 3,4 4,4 5,0 6,0 6,9 7,9 

weinig stedelijk 2,1 3,4 4,4 5,0 6,0 6,9 7,9 

niet stedelijk 2,1 3,4 4,4 5,0 6,0 6,9 7,9 
 
 
Tabel: b3b-31 

fitnessstudio/sportschool 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,9 2,9 3,9 4,2 5,2 6,0 7,0 

matig stedelijk 1,9 2,9 3,9 4,3 5,3 6,0 7,0 

weinig stedelijk 1,9 2,9 3,9 4,3 5,3 6,0 7,0 

niet stedelijk 1,9 2,9 3,9 4,3 5,3 6,0 7,0 
 
 
Tabel: b3b-32 

fitnesscentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,2 3,9 4,9 5,7 6,7 6,9 7,9 

matig stedelijk 2,2 4,0 5,0 5,8 6,8 6,9 7,9 

weinig stedelijk 2,2 4,0 5,0 5,8 6,8 6,9 7,9 

niet stedelijk 2,2 4,0 5,0 5,8 6,8 6,9 7,9 
 
 
Tabel: b3b-33 

wellnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,8 9,8 9,8 10,8 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,8 9,8 9,8 10,8 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,8 9,8 9,8 10,8 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,8 9,8 9,8 10,8 
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Tabel: b3b-34 
sauna, hammam 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,0 4,1 5,1 6,1 7,1 6,8 7,8 

matig stedelijk 3,0 4,1 5,1 6,2 7,0 6,8 7,8 

weinig stedelijk 3,0 4,1 5,1 6,2 7,2 6,8 7,8 

niet stedelijk 3,0 4,1 5,1 6,2 7,2 6,8 7,8 
 
 
Tabel: b3b-35 

sporthal 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,7 1,8 2,3 2,4 2,9 3,2 3,7 

matig stedelijk 1,8 1,9 2,4 2,6 3,1 3,2 3,7 

weinig stedelijk 1,8 1,9 2,4 2,6 3,1 3,2 3,7 

niet stedelijk 1,8 1,9 2,4 2,6 3,1 3,2 3,7 

  
Tabel: b3b-36 

sportzaal 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,3 1,6 2,1 2,4 2,9 3,3 3,8 

matig stedelijk 1,4 1,7 2,2 2,5 3,0 3,3 3,8 

weinig stedelijk 1,4 1,7 2,2 2,6 3,1 3,3 3,8 

niet stedelijk 1,4 1,7 2,2 2,6 3,1 3,3 3,8 

  
 
Tabel: b3b-37 

tennishal 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 

matig stedelijk 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 

weinig stedelijk 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 

niet stedelijk 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 
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Tabel: b3b-38 
squashhal 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,7 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,3 

matig stedelijk 1,7 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,3 

weinig stedelijk 1,7 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,3 

niet stedelijk 1,7 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,3 
 
 
Tabel: b3b-39 

zwembad overdekt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bassin) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3 

matig stedelijk n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3 

weinig stedelijk n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3 

niet stedelijk n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3 

  
 
Tabel: b3b-40 

zwembad openlucht 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bassin) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8 

matig stedelijk n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8 

weinig stedelijk n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8 

niet stedelijk n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8 

  
 
Tabel: b3b-41 

sportveld 

  

Parkeerkencijfers  (per hectare netto terrein) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

  min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 13,0 27,0 13,0 27,0 13,0 27,0 

matig stedelijk n.v.t. 13,0 27,0 13,0 27,0 13,0 27,0 

weinig stedelijk n.v.t. 13,0 27,0 13,0 27,0 13,0 27,0 

niet stedelijk n.v.t. 13,0 27,0 13,0 27,0 13,0 27,0 
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Tabel: b3b-42
jachthaven 

  

Parkeerkencijfers  (per ligplaats) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

matig stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

weinig stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

niet stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

  
 
Tabel: b3b-43 

golfoefencentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per centrum) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 48,7 52,7 54,2 58,2 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 49,1 53,1 54,2 58,2 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 49,1 53,1 54,2 58,2 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 49,1 53,1 54,2 58,2 

  
 
Tabel: b3b-44 

golfbaan (18 holes) 

  

Parkeerkencijfers  (per 18 holes, 60 ha) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 85,6 105,6 108,3 128,3 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 86,0 106,0 108,3 128,3 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 86,0 106,0 108,3 128,3 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 86,0 106,0 108,3 128,3 

  
 
Tabel: b3b-45 

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 5,4 1,2 6,2 1,9 6,9 2,6 7,6 

matig stedelijk 5,6 1,4 6,4 2,2 7,2 2,6 7,6 

weinig stedelijk 5,6 1,4 6,4 2,2 7,2 2,6 7,6 

niet stedelijk 5,6 1,4 6,4 2,2 7,2 2,6 7,6 
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Tabel: b3b-46 

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 1,8 6,8 2,8 7,8 3,6 8,6 

matig stedelijk n.v.t. 2,1 7,1 3,1 8,1 3,6 8,6 

weinig stedelijk n.v.t. 2,1 7,1 3,1 8,1 3,6 8,6 

niet stedelijk n.v.t. 2,1 7,1 3,1 8,1 3,6 8,6 
 
 
Tabel: b3b-47 

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 3,1 6,1 4,0 7,0 4,9 7,9 

matig stedelijk n.v.t. 3,4 6,4 4,3 7,3 4,9 7,9 

weinig stedelijk n.v.t. 3,4 6,4 4,4 7,4 4,9 7,9 

niet stedelijk n.v.t. 3,4 6,4 4,4 7,4 4,9 7,9 
 
 
Tabel: b3b-48 

kinderboerderij (stadsboerderij) 

  

Verkeersgeneratie  (per gemiddelde boerderij) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 18,8 18,8 22,5 22,5 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 18,8 18,8 22,5 22,5 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 18,8 18,8 22,5 22,5 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 18,8 18,8 22,5 22,5 n.v.t. n.v.t. 

 
 
Tabel: b3b-49 

manege (paardenhouderij) 

  

Parkeerkencijfers  (per box) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,3 0,5 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,3 0,5 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,3 0,5 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,3 0,5 
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Tabel: b3b-50
volkstuin 

  

Parkeerkencijfers (per 10 tuinen) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 1,1 1,4 1,2 1,5 1,3 1,6 

matig stedelijk n.v.t. 1,1 1,4 1,2 1,5 1,3 1,6 

weinig stedelijk n.v.t. 1,1 1,4 1,2 1,5 1,3 1,6 

niet stedelijk n.v.t. 1,1 1,4 1,2 1,5 1,3 1,6 
 
 
 
Tabel: b3b-51 

camping (kampeerterrein) 

  

Parkeerkencijfers (per standplaats) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,1 1,3 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,1 1,3 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,1 1,3 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,1 1,3 

  
 
Tabel: b3b-52 

bungalowpark (huisjescomplex) 

  

Parkeerkencijfers (per bungalow) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,5 1,7 2,0 2,2 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,6 1,8 2,0 2,2 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,6 1,8 2,0 2,2 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,6 1,8 2,0 2,2 
 
 
 
Tabel: b3b-53 

1* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,5 0,7 0,9 2,2 2,4 4,4 4,6 

matig stedelijk 0,5 0,7 0,9 2,3 2,5 4,4 4,6 

weinig stedelijk 0,5 0,7 0,9 2,4 2,6 4,4 4,6 

niet stedelijk 0,5 0,7 0,9 2,4 2,6 4,4 4,6 
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Tabel: b3b-54 
2* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)  

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

80% 

sterk stedelijk 1,6 1,9 2,4 3,6 4,1 6,0 6,5 

 
matig stedelijk 1,6 2,0 2,5 3,8 4,3 6,0 6,5 

weinig stedelijk 1,7 2,1 2,6 4,0 4,5 6,0 6,5 

niet stedelijk 1,7 2,1 2,6 4,0 4,5 6,0 6,5 
 
 
Tabel: b3b-55 

3* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)  

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,5 2,6 3,6 4,2 5,2 6,3 7,3 

matig stedelijk 2,6 2,8 3,8 4,5 5,5 6,3 7,3 

weinig stedelijk 2,7 2,9 3,9 4,7 5,7 6,3 7,3 

niet stedelijk 2,7 2,9 3,9 4,7 5,7 6,3 7,3 
 
 
Tabel: b3b-56 

4* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)  

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,7 4,4 5,4 6,3 7,3 8,5 9,5 

matig stedelijk 3,9 4,6 5,6 6,7 7,7 8,5 9,5 

weinig stedelijk 4,0 4,8 5,8 7,0 8,0 8,5 9,5 

niet stedelijk 4,0 4,8 5,8 7,0 8,0 8,5 9,5 
 
 
 
Tabel: b3b-57 

5* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)  

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 5,8 6,8 8,4   9,3 10,9 11,8 13,4 

matig stedelijk 6,1 7,1 8,7   9,8 11,4 11,8 13,4 

weinig stedelijk 6,3 7,5 9,1 10,2 11,8 11,8 13,4 

niet stedelijk 6,3 7,5 9,1 10,2 11,8 11,8 13,4 
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Tabel: b3b-58 

café/bar/cafetaria 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 6,0 4,0 6,0 5,0 7,0 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 6,0 4,0 6,0 5,0 7,0 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 7,0 5,0 7,0 6,0 8,0 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 7,0 5,0 7,0 6,0 8,0 n.v.t. n.v.t. 

  
Tabel: b3b-59 

restaurant 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 10,0   8,0 10,0 12,0 14,0 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 10,0   8,0 10,0 12,0 14,0 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 12,0 10,0 12,0 14,0 16,0 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 12,0 10,0 12,0 14,0 16,0 n.v.t. n.v.t. 

 

  
 
Tabel: b3b-60 

discotheek 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 8,1 10,3 14,3 16,4 20,4 18,8 22,8 

matig stedelijk 8,9 11,9 15,9 18,8 22,8 18,8 22,8 

weinig stedelijk 9,0 11,9 15,9 18,9 22,9 18,8 22,8 

niet stedelijk 8,9 11,9 15,9 18,8 22,8 18,8 22,8 
 
 
Tabel: b3b-61 

huisartsenpraktijk (-centrum) 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,3 2,2 2,7 2,7 3,2 3,0 3,5 

matig stedelijk 2,3 2,2 2,7 2,7 3,2 3,0 3,5 

weinig stedelijk 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 3,5 
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niet stedelijk 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 3,5 
 
Tabel: b3b-62 

apotheek 

  

Parkeerkencijfers (per apotheek) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,5 2,5 3,0 2,9 3,4 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 2,5 2,5 3,0 2,9 3,4 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 2,6 2,6 3,1 3,1 3,6 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 2,7 2,6 3,1 3,1 3,6 n.v.t. n.v.t. 
 
 
 
Tabel: b3b-63 

fysiotherapiepraktijk (-centrum) 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,5 1,2 1,7 1,5 2,0 1,7 2,2 

matig stedelijk 1,5 1,2 1,7 1,5 2,0 1,7 2,2 

weinig stedelijk 1,6 1,4 1,9 1,7 2,2 1,7 2,2 

niet stedelijk 1,6 1,4 1,9 1,7 2,2 1,7 2,2 
 
 
 
Tabel: b3b-64 

consultatiebureau 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,5 1,3 1,8 1,6 2,1 1,9 2,4 

matig stedelijk 1,6 1,3 1,8 1,6 2,1 1,9 2,4 

weinig stedelijk 1,7 1,5 2,0 1,8 2,3 1,9 2,4 

niet stedelijk 1,7 1,5 2,0 1,9 2,4 1,9 2,4 
 
 
 
Tabel: b3b-65 

consultatiebureau voor ouderen 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 

matig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 
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weinig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,1 2,3 

niet stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,1 2,3 
 
 
Tabel: b3b-66 

tandartsenpraktijk (centrum) 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,4 2,9 

matig stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,4 2,9 

weinig stedelijk 1,9 1,9 2,4 2,3 2,8 2,4 2,9 

niet stedelijk 2,0 1,9 2,4 2,3 2,8 2,4 2,9 
 
 
 
Tabel: b3b-67 

gezondheidscentrum 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,8 1,6 2,1 1,9 2,4 2,2 2,7 

matig stedelijk 1,8 1,6 2,1 1,9 2,4 2,2 2,7 

weinig stedelijk 1,9 1,8 2,3 2,2 2,7 2,2 2,7 

niet stedelijk 2,0 1,8 2,3 2,2 2,7 2,2 2,7 
 
 
 
Tabel: b3b-68 

crematorium 

  

Parkeerkencijfers (per (deels) gelijktijdige plechtigheid) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25,1 35,1 25,1 35,1 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25,1 35,1 25,1 35,1 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25,1 35,1 25,1 35,1 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25,1 35,1 25,1 35,1 
 
 
 
Tabel: b3b-69 

begraafplaats 

  

Parkeerkencijfers (per (deels) gelijktijdige plechtigheid) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26,6 36,6 26,6 36,6 
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matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26,6 36,6 26,6 36,6 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26,6 36,6 26,6 36,6 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26,6 36,6 26,6 36,6 
 
Tabel: b3b-70 

penitentiaire inrichting 

  

Parkeerkencijfers (per 10 cellen) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,9 1,9 2,4 3,0 3,5 3,4 3,9 

matig stedelijk 1,9 1,9 2,4 3,0 3,5 3,4 3,9 

weinig stedelijk 1,9 1,9 2,4 3,0 3,5 3,4 3,9 

niet stedelijk 1,9 1,9 2,4 3,0 3,5 3,4 3,9 
 
 
Tabel: b3b-71 

religiegebouw 

  

Parkeerkencijfers (per zitplaats) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 n.v.t. n.v.t. 

 
 
Tabel: b3b-72 

Verpleeg- en verzorgingstehuis 

  

Parkeerkencijfers (per wooneenheid) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 n.v.t. n.v.t. 

 
 
Tabel: b3b-73 

kinderdagverblijf (creche) 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,0 1,0 1,2 1,1 1,3 1,4 1,6 
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matig stedelijk 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,4 1,6 

weinig stedelijk 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,4 1,6 

niet stedelijk 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,4 1,6 

  
 
Tabel: b3b-74 

basisonderwijs 

  

Parkeerkencijfers (per leslokaal) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

matig stedelijk 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

weinig stedelijk 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

niet stedelijk 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

 
 
Tabel: b3b-75 

middelbare school 

  

Parkeerkencijfers (per 100 leerlingen) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,3 3,0 5,0 3,3 5,3 3,9 5,9 

matig stedelijk 4,7 3,5 5,5 3,9 5,9 3,9 5,9 

weinig stedelijk 4,7 3,6 5,6 3,9 5,9 3,9 5,9 

niet stedelijk 4,7 3,6 5,6 3,9 5,9 3,9 5,9 

  
 
Tabel: b3b-76 

ROC 

  

Parkeerkencijfers (per 100 leerlingen) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 5,2 3,8 5,8 4,2 6,2 4,9 6,9 

matig stedelijk 5,7 4,4 6,4 4,8 6,8 4,9 6,9 

weinig stedelijk 5,8 4,4 6,4 4,9 6,9 4,9 6,9 

niet stedelijk 5,8 4,4 6,4 4,9 6,9 4,9 6,9 

  
 
Tabel: b3b-77 

avondonderwijs 

  

Parkeerkencijfers (per 10 studenten) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 
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sterk stedelijk 5,0 4,0 6,0 5,0 7,0 9,5 11,5 

matig stedelijk 5,5 4,6 6,6 5,8 7,8 9,5 11,5 

weinig stedelijk 5,6 4,7 6,7 5,8 7,8 9,5 11,5 

niet stedelijk 5,6 4,7 6,7 5,9 7,9 9,5 11,5 

  
Tabel: b3b-78 

Verpleeg- en verzorghuiskamer 

  

Parkeerkencijfers (per wooneenheid) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

       
sterk stedelijk 0,2 0,2  0,2  n.v.t.  
matig stedelijk 0,2 0,2  0,2  n.v.t.  
weinig stedelijk 0,2 0,2  0,2  n.v.t.  
niet stedelijk 0,2 0,2  0,2  n.v.t.  
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Bijlage 4a - Stappenplan invoering parkeerregulering  
    woon- en buurtwinkelgebied 

  

Is melding 
gemaakt van een 
parkeerprobleem 

Geen verdere actie 
noodzakelijk 

nee 

Is sprake van 
een situatie in 
de  schil van 

  

ja 

Parkeerdruk-
onderzoek 
uitvoeren 

nee 

Parkeerduur-
onderzoek 
uitvoeren 

ja 

Parkeerplaatsen 
realiseren : 

- invoeren 1-
ri-verkeer; 

ja 

Bezettingsgraad 
groter dan 90%? 

ja 

nee 

Parkeren 
reguleren 

nee 

Voldoende 
parkeercapaciteit 
binnen een straal 

   

Uitbreiding van 
parkeerplaatsen 

mogelijk? 

ja Woongebied: 
vergunningen 

Buurtwinkelgebied: 
Parkeerschijf 

(blauwe) - zone 

nee 

Accepteren  
parkeeroverlast. 

Uitbreiding 
parkeercapaciteit 

bij 
herstructurering 

Geen verdere actie 
noodzakelijk 
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Bijlage 4b - Stappenplan invoering parkeerschijf-(blauwe)zone  
 kernwinkel-menggebied 
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Bijlage 4c - Stappenplan invoering vergunning parkeren  
    kernwinkel-menggebied 
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ontwerp bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor    

Gemeente Stichtse Vecht   

Projectnummer 417703    

Bijlage 2  Ontwikkelvisie Bisonspoor

blad 49 van 494                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



Bisonspoor 2020
Ontwikkelingsvisie

Samenwerkingsovereenkomst bijlage N°2

December 2017



Dit rapport is samengesteld door Winter Trust B.V. Dit document en de informatie opgenomen in dit document zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoelt als 

discussie- en overlegstuk. Deze informatie mag niet worden verstrekt aan derden of gebruikt worden voor enig andere toepassing zonder expliciete 

schriftelijke toestemming van Winter Trust B.V. 

2

Disclaimer



Deze ontwikkelingsvisie sluit aan op de geïdentificeerde behoeftes zoals beschreven in diverse beleidstukken:

• Retailvisie gemeente Stichtse Vecht, 17 januari 2016 

• Ambitiedocument Bisonspoor, vastgesteld 16 december 2016

• Woningmarktonderzoek, februari 2016

• Woonvisie 2017 – 2022 

• Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan, vastgelegd 29 juni 2017 

Deze ontwikkelingsvisie is opgesteld door Winter Trust in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht. 

Bronnen

3



• Inleiding

• Visie (incl. retail visie)

• Gebiedsontwikkeling (map)

• Gebiedsontwikkeling (beschrijving)

• Ontwerpstappen projectdelen

• Planning 

• Samenvatting

• De verwachtte resultaten

• Duurzaamheid & Branding

• Samenwerking & communicatie

Inhoud

4

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J



Achtergrond, historie en ligging

Bisonspoor ligt in Maarssenbroek, een uitbreidingswijk uit de jaren ’70/’80. Maarssenbroek is de grootste woonkern in de gemeente Stichtse Vecht met 

circa 23.000 inwoners. Maarssen heeft een aantal locaties met een winkelfunctie. Bisonspoor ligt naast het NS-station Maarssen, een stedelijke gebied 

dat enkele ruimtelijke aanpassingen heeft gehad. Door de ligging tussen Amsterdam, Schiphol en Utrecht is deze wijk met auto en openbaar vervoer 

goed bereikbaar.

Behoefte aan woningen

Diverse commerciële en niet commerciële onderzoeken wijzen uit dat er in Nederland de komende jaren behoefte is aan woonruimte. In maart van 2016 

heeft Nederland een inwonertal van 17 mln. bereikt en de verwachting is dat dit aantal de komende decennia zal groeien naar 18 mln. 

In een woningmarktonderzoek uit februari 2016, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht, zijn een aantal trends en ontwikkelingen die een 

beeld geven van de woningbehoefte binnen de gemeente. In het bijzonder in- en rondom de wijk Bisonspoor. De prognose woonbehoefte toont een vraag 

naar huurwoningen in Maarssenbroek van ruim 3.000 (huurwoningen in 2020). De prognose is positief te noemen voor de woonbehoefte in de prijsrange 

700 – 1000 euro, geschat op 2.362 woningen voor heel Stichtse Vecht. Zie bijlage 5.7 & 5.8 in rapport: ‘Woningmarktonderzoek februari 2016’. 

Op dit moment kan gesproken worden over een mismatch tussen de marktvraag naar woningen en overschot in aanbod van kantoorruimte. Ook de 

samenstelling van de huidige woonvoorraad sluit niet aan bij de demografische ontwikkelingen. Het percentage huishoudens dat ´scheef´ woont in de 

gemeente Stichtse Vecht wordt geraamd op 22%.  

Daarnaast volgt met de vergrijzende bevolking een toenemende behoefte aan levensloopbestendige woningen en (zorg)voorzieningen. Naar verwachting 

zullen vooral kapitaal krachtige en boven modale inkomens groepen zelf in hun zorg moeten voorzien. Hier liggen mogelijkheden op het gebied van zorg-

en wellnessconcepten voor ouderen en duurzame, levensloopbestendige woonvoorzieningen in Maarssenbroek, de directe omgeving en meer specifiek 

in Bisonspoor. 

Inleiding (I/II)
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Retail ontwikkelingen
De retailmarkt staat onder druk, online winkelen maar ook regionale ontwikkelingen zoals de bouw van multifunctioneel centrum Leidsche Rijn drukken op 
de bezoekersaantallen in het winkelcentrum. De gemeente Stichtse Vecht benoemt in hun Retail visie: Bisonspoor, Maarssendorp, Breukelen en Loenen 
aan de Vecht als winkelgebieden met een compact en gevarieerd winkelaanbod. 

Kantoorontwikkelingen
Winter Trust heeft op dit moment zes kantoortorens met in totaal 32.000 m² verhuurbaar oppervlak waarvan ca. 70% leeg staat. De vier kantoortorens die
op het winkelcentrum staan zijn in 2012 gerenoveerd en bieden ruimte aan diverse ondernemingen. De twee torens op de parkeergarages zijn niet 
gerenoveerd.  Door de kantoortorens op de parkeergarages te slopen, wordt de kantoor leegstand in de omgeving teruggedrongen van 70% naar 50%.  

Huidige situatie
Het winkelcentrum is een groot overdekt complex verdeeld over twee etages met gratis parkeervoorzieningen. Het totaal aantal parkeerplaatsen in de 
twee parkeergarages komt op een totaal van 961, daarnaast zijn er 187 parkeerplaatsen op maaiveldniveau. Er bevinden zich in het winkelcentrum food 
alsmede non-food winkels en er zijn een aantal horecagelegenheden (in totaal ca. 80 ondernemers). Er is een tekort in diversiteit (o.a. horeca) om te 
voorzien in omgevingsbehoefte.  

In de omgeving staan diverse huurwoningen, waarvan 180 gebouwd op het winkelcentrum en in beheer van Winter Trust. Deze zijn allemaal goed 
bereikbaar vanaf de openbare weg en er is voldoende parkeergelegenheid. 

Door Goudappel Coffeng is een studie gedaan naar o.a. de parkeerdruk en –behoefte. Zij concluderen o.a. dat in de huidige situatie op piekmomenten 
slechts 70% van de 1.148 beschikbare parkeerplaatsen gebruikt wordt. Voorts is aangetoond dat door middel van de ontwikkelplannen meer 
parkeerplaatsen worden toegevoegd dan strikt noodzakelijk. In de huidige situatie is de restcapaciteit van de huidige voorraad parkeerplaatsen al 
ruimschoots voldoende. De uitstraling van de woningen in beheer van Winter Trust kan worden verbeterd, passend bij de totale aanpassing en uitstraling 
van de woon/winkelomgeving zoals hieronder beschreven wordt. 

In het ambitiedocument ‘Bisonspoor klaar voor de toekomst’ worden uitgangspunten, beleidskaders en ambitie verder omschreven.

Inleiding (II/II)
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Bisonspoor is een locatie met economische groeipotentie. Om deze potentie te verwezenlijken zijn diverse stappen nodig om te komen tot een

toekomstbestendig concept. De geïdentificeerde kansen voor het gebied zijn benoemd in het ‘Ambitiedocument Bisonspoor’ dat eind 2016 is

vastgesteld.

We willen meer halen uit het multifunctionele karakter van de omgeving: wonen, werken en winkelen:

• We creëren nieuwe parkeervoorzieningen die voorzien in de behoefte van bezoekers en de ondernemers in het complex. We verwijzen voor details

rondom parkeerbehoefte naar het uitgevoerde onderzoek door Goudappel Coffeng.

• De renovatie van het winkelcentrum, aan binnen- en buitenzijde, maakt huren in het winkelcentrum aantrekkelijker en draagt naar verwachting bij aan

een prettige en meer hedendaagse winkelervaring en hoogwaardige verblijfskwaliteit.

• De transformatie en opwaardering van het kantorencomplex zorgt voor een professioneel en goed bereikbaar business centrum met meer

bedrijvigheid en ruimte voor groei. Wat uiteindelijk kan leiden tot meer werkgelegenheid.

• De realisatie van extra woningen zorgt voor een positieve economische impuls en een gevarieerder woonklimaat. Het realiseren van een zorgconcept

bij de nieuwbouw vervult een expliciete wens van bewoners en omwonenden van Bisonspoor.

• Door het inrichten van een prettige omgeving, met zorgvuldig ingerichte openbare ruimten, duidelijke bewegwijzering en belevingsgerichte

evenementen willen we bezoekers meer uitnodigen en een gevoel van een thuis geven.

Bisonspoor verbindt kantoren, winkels, parkeren en wonen in een vernieuwend, duurzaam en aantrekkelijk gebied in Maarssenbroek. Een plek 
waar de vele functies elkaar verstreken. Waar zowel plaats is voor de individu als voor sociale interactie. 

Na de opwaardering van de kwaliteit van het gebied is Bisonspoor een toekomstbestendig centrum waar je kunt ontwikkelen, ondernemen en 
werken. Een bedrijvige plek voor bewoners, werknemers en ondernemers. 

Visie
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Er wordt in alle opzichten gebouwd aan een positieve werk- en leefomgeving. Binnen de kaders van het project is daarnaast aandacht voor 
duurzaamheid, branding en communicatie. Om deze visie te realiseren zal er voor het winkelcentrum gewerkt worden aan de volgende
elementen:  

Winkelconcept gericht op mix en vernieuwing 

In het winkelcentrum willen we een optimale mix aan retail en horeca samenbrengen, en werken met innovatieve (soms ook tijdelijke) winkelconcepten. 

Entertainment & engagement 

De beleving van het winkelcentrum is een toegevoegde waarde die start bij de (online) ‘customer journey’. De klant moet in alle contactmomenten, zowel 

online als offline, het winkelcentrum herkennen. Hiervoor wordt gewerkt aan de positionering in de markt (branding) voor wonen, werken en winkelen in 

Bisonspoor. 

Look & Feel en bewegwijzering 

Binnen het winkelcentrum komt een meer natuurlijke ambiance: planten, houten elementen en een lichte, ruimtelijke omgeving, samen met nieuwe 

richtlijnen in bewegwijzering draagt dit bij aan een aantrekkelijker winkelcentrum.  

Integratie werken en wonen 

De verschillende functies wonen, werken en winkelen versterken elkaar, waardoor een gunstig economisch klimaat ontstaat en koopgedrag wordt 

gestimuleerd. De transformatie van het gehele centrum, zal het aantrekkelijker maken voor ondernemers om zich in zowel het winkelcentrum als de 

kantoren te vestigen. 

Al deze bovengenoemde punten, samen met de transformatie van het openbaar gebied helpen bij het creëren van een positiever wijkprofiel.

Retail visie (I/II)
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VERNIEUWENDE CUSTOMER EXPERIENCE

WINKELCONCEPT MIX EN VERNIEUWING

ENTERTAINMENT EN ENGAGEMENT

LOOK & FEEL EN BEWEGWIJZERING

INTEGRATIE WERKEN & WONEN

ZORGEN VOOR TERUGKERENDE EN NIEUWE BEZOEKERS
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In het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan opgesteld door buro MA.AN zien we dat een betere afstemming en samenhang van de

functies en architectonische kwaliteit, het gebied aantrekkelijker maken. Zo ontstaat meer differentiatie in Bisonspoor en aansluiting met de

wijk. Bovendien kan er beter worden geanticipeerd op mogelijke functiewijzigingen in Bisonspoor.

• Het is de doelstelling van Winter Trust om de kantoortorens vijf en zes (oude en leegstaande kantoorpanden – 12.000m2) te slopen zodat er ruimte

gemaakt kan worden voor nieuwe woongebouwen. Dit is in lijn met de wens van gemeente en provincie om kantoorruimte te ‘transformeren’ naar

woonruimte. Dit is conform de afspraak die gemaakt is tussen Winter Trust en de gemeente bij de vaststelling van het ambitiedocument.

Parkeren & brug

• De nieuwe 5-laagste parkeergarage biedt met ca. 1.100 parkeerplaatsen meer capaciteit dan de twee huidige parkeergarages (P1 en P2) samen (nu
961). P1 wordt een modern complex met nieuwe toegangstechnieken en kolomvrije parkeervakken. Voor bezoekers blijft P1 in de huidige
omstandigheden gratis maar wel gereguleerd. Drie liften zorgen voor comfort voor winkelend publiek.

• Het dak van de nieuwe parkeergarage wordt voorbereid voor plaatsing van PV panelen, in een business case worden de mogelijkheden voor het
implementeren van deze PV panelen verkend.

• Een 2-laagse brugverbinding ontsluit de parkeergarage met het winkelcentrum en het nieuwe Business Center.

Business Center

• Op de 2e etage van het huidige kantorencomplex wordt een Business Center toegevoegd. Dit complex moet een katalysator zijn voor ZZP’ers en
bedrijven van verschillende groottes. Voorzieningen zoals onder andere: vergaderzalen, flexplekken, een receptie, dienstverlening en horeca worden
ontsloten door een nieuw atrium dat toegang geeft tot het gehele kantorencomplex.

• Het Business Center wordt door middel van een trap naar 3e etage met de huidige kantoren aangesloten.
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Winkelcentrum

• Het winkelcentrum krijgt in- en extern een eigentijdse uitstraling. Ruimtelijk en licht en met betere zicht- en looproutes. Winkelunits krijgen een nieuwe
winkelpui en op diverse plekken in het winkelcentrum wordt de ruimte opnieuw ingedeeld. Aan de buitenzijde komt een nieuwe gevel.

• De renovatie omvat: vloeren, plafond en meubilair. Het binnenplein krijgt een upgrade: nieuwe lift, trap en roltrappen en (her)inrichting van de
terrassen en een nieuwe dakconstructie. De zichtbaarheid van 1e etage wordt verbeterd door openingen in de vloer langs de viderand.

• Voor de buitenzijde van het winkelcentrum is modulaire gevelbekleding ontworpen die aanpasbaar is en kan worden toegepast om te anticiperen op
het veranderde winkelaanbod. Etalages kunnen meer naar buiten worden gericht. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid en verblijfsklimaat van het
openbaar gebied. Entrees en faciliteiten worden herkenbaarder en de uitstraling van het winkelcentrum wordt verbeterd.

Huidige appartementen

• De huidige huurwoningen van Winter Trust zijn een onmiskenbaar onderdeel van het complex en worden in de herontwikkeling betrokken. De centrale
verwarming wordt vernieuwd en isolatie wordt verbeterd. Ook het aanzicht wordt verbeterd door het aanpassen van balkons en balustrades.

Openbare ruimte

• Het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit plan, opgesteld door Buro MA.AN toont een toekomstige kwaliteit en uitstraling van het openbare
gebied beschreven in beeld en woord. Bisonspoor wordt een autoluw gebied dat uitnodigt om te wonen, winkelen en recreëren. Een comfortabel
verblijfsgebied als totaal belevenis. Een plek waar diverse functies op loopafstand en in de korte nabijheid aanwezig zijn. Waar fietsers en
voetgangers, gezamenlijk gebruik maken van het plein.

• De kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk afgestemd op de kwaliteit van de architectuur en in samenhang met de
duurzaamheidsmaatregelen en functionele eisen, vormgegeven tot een aantrekkelijk verblijfsgebied.

Gebiedsontwikkeling 10 stappen (II/III)
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Woningen P2

• Er zijn 250 tot 350 nieuwe huurwoningen gepland waarbij de nadruk zal liggen op huurwoningen in een huurcategorie van circa 700 tot 1000 euro per
maand, tot een maximum van 1500 euro. Deze nieuwe woningen worden gerealiseerd in een bijzonder gebouw, met een uitgesproken architectuur.
Door de hoogte van de woontorens, maximaal 75 meter, zal de oriëntatie in de wijk verbeteren, en een prachtig uitzicht worden gecreëerd voor
toekomstige bewoners. Dit landmark zal de aandacht vestigen op de skyline van Maarssenbroek.

• Op de begane grond worden commerciële ruimtes opgenomen met maximaal oppervlakte van 1.000m2. Er wordt voorzien in aanvullende
parkeervoorzieningen afhankelijk van behoefte (en gerelateerd aan) reeds beschikbare parkeerplaatsen in de nieuwe centrale parkeergarage (X01).

Herontwikkeling Toren 6

• Er is een massastudie gedaan voor (een) woongebouw(en) op de nieuwe parkeergarage (nu kantoortoren 6). Deze massastudie toont een woontoren
met circa 100 – 150 appartementen (100% sociale huisvesting, mits punt X10 kan worden herontwikkeld). De plint kan commercieel worden ingevuld.

Nieuw politiekantoor

• Er wordt gekeken of de locatie naast X06 een geschikte plek is het huidige politiekantoor, nu gevestigd op Bisonspoor 333. Daarop volgend wordt
verkend of het verplaatsen van de garage en het Tango tankstation, binnen of buiten het plangebied (nader te bepalen) mogelijk is.

Herontwikkeling P3

• Winter Trust onderzoekt de mogelijkheden om invulling te geven aan de behoefte aan zorgfaciliteiten (zoals beschreven in het woononderzoek) op
locatie van de huidige expeditie. Een nieuwe entree zal de P2 woningen (project X06) met het winkelcentrum verbinden. Voor de expeditie op
maaiveld moet in dit scenario, voorzieningen worden getroffen.

Herontwikkeling huidige politiekantoor

• De huidige locatie van het politiekantoor biedt mogelijkheden voor herontwikkeling, dit is opgenomen in een massastudie. Hier kunnen aanvullende
functies voor het gebied invulling krijgen zoals woonruimte (200 – 300 woningen) maar ook commerciële invulling in de plint en/of
parkeervoorzieningen.

Gebiedsontwikkeling 10 stappen (III/III)
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Code Scope Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

X01 Parkeren & brug 

X02 Business Center 

X03 Winkelcentrum* 

X04 Huidige appartementen 

X05 Openbare ruimte

X06 Woningen P2

X07 Herontwikkeling Toren 6

X08 Nieuw politiekantoor 

X09 Herontwikkeling P3

X10
Herontwikkeling  
politiekantoor 

Planning

2018 2019 2020 2021 2022

20SV WT

F

* Externe renovatie wordt afgerond na de interne renovatie, afhankelijk van 
bestemmingsplan wijzigingen 



Code Scope Sloop Nieuwbouw Locatie Hoogte Parkeren Comm. Appt. Oplevering

X01 Parkeren & brug 650 p. 30 000    P1 13m 1.125    - - Q3 2018

X02 Business Center - 2 000    P4 19m - 2.000    - Q4 2018

X03 Winkelcentrum* - 2 000    - - - 2.000    - Q2 2019

X04
Huidige 

appartementen 
- - - - - - 180 Q2 2019

X05 Openbare ruimte - 22 000    - - - - - Q4 2022

X06 Woningen P2
350 p.

6.000m2
45 000    P2, T5 70m 80-200 1.000 +/- 300 Q2 2021

X07
Herontwikkeling 

Toren 6
6.000m2 15 000    T6 37m - 1.000 +/- 100 Q2 2021

X08 Nieuw politiekantoor - 2 500    BS 383 27m 30-40     2.500 - Q3 2021

X09 Herontwikkeling P3 70 p. 5 000    P3 27m - 3.000 - Q1 2022

X10
Herontwikkeling  

politiekantoor 
3.000m2 35 000    BS 333 60m - 2.000 +/- 200 Q4 2022

Totaal plan
1.000 p.

15.000m2
158 500    - - +1.300 +10.000 +/- 600 Q4 2022

Samenvatting: +1.300 parkeren, +10.000m2 
commerciële functies en +600 appartementen 
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De uitgebreide (her)ontwikkeling van Bisonspoor zoals omschreven in de ontwikkelingsvisie brengt een veelvoud aan positieve resultaten met 
zich mee voor de gemeente Stichtse Vecht en in het bijzonder Maarssenbroek. Hieronder geven we een niet uitputtende opsomming van 
voordelen op het gebied van economie, welzijn en gemeente.

Economie

• Met ca. 500 nieuwe woningen en een gemiddeld huishouden grootte in Nederland van 2.2 personen kunnen we naar verwachting ca. 1.100 nieuwe 
inwoners verwachten in de gemeente. Uitgaande van een modaal inkomen in Nederland van € 36.500 per persoon ligt het verwachte inkomen tussen 
de  €18.25 mln. en € 36.5 mln. per jaar. 
Deze inkomsten zullen voor een aanzienlijk deel worden uitgegeven binnen de gemeente met als voordelen voor de bedrijven en winkels: meer 
omzet, meer groei , meer werkgelegenheid. De voordelen voor de gemeente behelzen o.a.: hogere inkomsten gemeentelijke belastingen, 
aantrekkelijker woon- en leefklimaat, belangrijkere positie als scharnierpunt tussen Amsterdam en Utrecht met uiteindelijk meer werkgelegenheid en 
minder leegstand.

• Door de upgrade van het winkelcentrum en de voorzieningen voor de kantoren verkleinen we de leegstand. Deze bedrijvigheid vergroot het 
economisch potentieel voor de gemeente en winkels. Een zichzelf versterkend effect. 

• Nieuwe woningvoorraad zorgt o.a. door verschuivingen binnen woningvoorraad voor verjonging van de inwoner demografie. 

• Winter Trust vervult ca. 20% van de geschatte woningbehoefte voor Stichtse Vecht uit het woningmarktonderzoek 2016.

23

De verwachtte resultaten (I/II)H



24



Welzijn

• De verbeteringen aan vastgoed en openbaar gebied met daarbij meer aandacht voor leefbaarheid zullen het gevoel van welzijn vergroten. Voorts 
zullen deze verbeteringen bijdragen aan een beter verblijfsklimaat.

• Er ontstaat meer ruimte voor winkelen als vermaak wat uiteindelijk zal leiden tot een hogere waardering van Maarssenbroek en Stichtse Vecht als 
woonklimaat.

• Het openbaar gebied krijgt een nieuw karakter wat aansluit bij het nieuwe ontwerp van het winkelcentrum. Dit gebied nodigt uit om te verblijven en 
recreëren wat de levendigheid en overlast en vandalisme tegen gaat. Tevens ontstaat er meer ruimte voor nieuwe initiatieven zoals kerstmarkt, 
schaatsbaan en (andere) vormen van entertainment.

• De ambitie om nieuwe zorgconcepten toe te voegen zal er voor zorgen dat zorg dichter binnen handbereik is.

Gemeente

• Eigenaar is bereid is een aanzienlijke investering te doen in het vastgoed met als gevolg een algeheel betere uitstraling van het gebied.

• In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken samen te werken op het gebied van investeringen in duurzaamheid.

• De diverse bouwactiviteiten brengen aanzienlijke leges inkomsten met zich mee (3.5% over + € 100 mln.).

• Voor de samenwerking tijdens de ontwikkeling wordt door Eigenaar anterieure kosten betaald (€ 0.2 - 0.3 mln.).

• Voor de ontwikkeling zal Eigenaar ca. € 1.25 mln. betalen aan de gemeente voor de verwerving van benodigde gronden.

• Een kwalitatief betere woon-werkomgeving zal de woningwaarde doen stijgen en daarmee de WOZ belasting inkomsten.
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Duurzaamheid

Vanaf circa 2002 zijn energie besparende maatregelen genomen in het complex Bisonspoor, dit heeft voor zowel het kantoordeel alsmede het winkeldeel  

geleid tot een B label. De investering in een duurzame leef- en werkomgeving zal ook gedurende de komende jaren doorgaan. Uitvoering van 

toekomstige duurzaamheidsmaatregelen is mede-afhankelijk van de financiële en technische haalbaarheid. In het kader van duurzaamheid wordt ten alle 

tijden voldaan aan de wettelijke vereisten. De economisch en technisch haalbaarheid hiervan wordt steeds bekeken als een integraal onderdeel van de 

ruimtelijke transformatie en passend bij de uitstraling van het gehele complex. We verwijzen voor verdere uitwerking rondom duurzaamheidsmaatregelen 

naar het document Duurzaamheid dat als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen. 

Naast de reguliere duurzaamheidsmaatregelen, wil Winter Trust met haar bezit langdurige waarde ontwikkeling genereren. Door het plangebied van meer

verschillende functies te voorzien ontstaat er meer differentiatie in gebouwtypologie, architectuur en openbare ruimte. Zo kan er beter worden

geanticipeerd op toekomstige functieveranderingen in een steeds veranderende leefomgeving en zal Bisonspoor meer duurzaam blijken als geheel. De

nieuwe gebouw structuur maakt het gebied in basis daarmee duurzamer. Dit is zichtbaar onder andere in de flexibiliteit van de nieuwe gevelconstructie

van het winkelcentrum, in de plint, maar ook in de opgave voor het realiseren van levensloopbestendige woningen of zorgconcepten. Zo denken we aan

te sluiten bij toekomstige economische en demografische ontwikkelingen en behoeften in de wijk.

Branding 

Tot slot investeren we eveneens in de positionering, marketing, communicatie en beleving van Bisonspoor als merk en begrip. Dit geldt voor- tijdens maar 

zeker ook na het transformatie- en verbouwingstraject. Hiervoor zal een meerjarig marketingplan worden opgesteld waarin de strategie voor wonen, 

werken en winkelen in Bisonspoor met slimme positionering en heldere propositie wordt uitgewerkt. Ook wordt een positionering traject ingegaan. Het 

(her)lanceren van de naam en nieuwe, passende visuele identiteit, is daar een onderdeel van. Op deze manier denken we alle elementen en 

ontwikkelingen samen te brengen voor de bezoekers, bewoners en ondernemers zodat zij een positieve associatie met de locatie als plek en merk, 

krijgen en houden. 

Duurzaamheid & Branding
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Gemeente Stichtse Vecht
Winter Trust wil graag samen met de gemeente de kwaliteit bereiken die in dit document beschreven staat. Samenwerking is dus van belang, zeker als 
we kijken naar opkomende en concurrerende winkelconcepten zoals Leidsche Rijn, maar ook naar bestaande winkelcomplexen zoals Terwijde en 
Overvecht. In de samenwerkingsovereenkomst tussen Winter Trust en de gemeente Stichtse Vecht zullen uitdagingen, ambities, samenwerking en 
afspraken worden opgesteld om dit ontwikkeltraject optimaal samen aan te gaan.  Wij stellen daarbij voor om de bestaande overlegstructuur te blijven 
hanteren voor optimale afstemming gedurende de ontwikkeltrajecten. In de samenwerkingsovereenkomst is dit nader uitgewerkt.

Ook de welstandcommissie van de gemeente Stichtse Vecht wordt actief betrokken en geïnformeerd rondom de planvorming. Met de welstandcommissie 
is in het voorafgaande traject afstemming gezocht rondom het stedenbouwkundig kader en de ruimtelijke kwaliteit van de architectuur te borgen. 

Projectcommunicatie Bisonspoor2020
De communicatie projectgroep voor Bisonspoor2020 werkt met een communicatieframe. Dit frame is het basisdocument waarmee gaandeweg het traject 
de communicatie wordt ingericht en bijgestuurd. Door te werken met een framework waarin de verschillende stappen in het ontwikkelproces worden 
beschreven, kan beter worden gestuurd op; urgentie, inbreng, voortgang, planning, afstemming en boodschap. Het maakt de communicatie meer flexibel 
en relevant gedurende het ontwikkeltraject en biedt houvast bij; het vaststellen van de uitgangspunten. Vanzelfsprekend is een stakeholder analyse met 
belanghebbenden uit de omgeving onderdeel van dit framework. Het communicatieframework is een van de bijlagen in de samenwerkingsovereenkomst. 

Samenwerking en communicatie (I/II)
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Betrokken partijen in voorbereiding en uitvoering 
Specialisten van gerenommeerde organisaties brengen ervaring en expertise in dit traject. Een doorsnede van betrokken partijen staat hieronder:

Samenwerking en communicatie (II/II)
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Eigendom nota
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Project Omvang Eigendom Nota

X01 Parkeren & brug Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X02 Business Center Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X03 Winkelcentrum Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X04 Huidige appartementen Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X05 Openbare ruimte Gemeente Stichtse Vecht RAAD bevestiging 

X06 Woningen P2 Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X07 Herontwikkeling Toren 6 Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X08 Nieuw politiekantoor Interco Ned B.V. Zelfde eigenaar van M.D. BV

X09 Herontwikkeling P3 Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X10 Herontwikkeling  politiekantoor Politie Intentieovereenkomst getekend

X01

X02

X03

X04

X05

X06

X07

X08

X09

X10

SV WT
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Design specificaties



Project X01

Parkeren & brug

De nieuwe 5-laagse parkeergarage biedt met
ca. 1.100 parkeerplaatsen meer capaciteit dan
de twee huidige parkeergarages (P1 en P2)
samen (nu 961). P1 wordt een modern complex
met nieuwe toegangstechnieken en kolomvrije
parkeervakken. Voor bezoekers blijft P1 in de
huidige omstandigheden gratis maar wel
gereguleerd. Drie liften zorgen voor comfort
voor winkelend publiek.

Het dak van de nieuwe parkeergarage wordt
voorbereid voor plaatsing van PV panelen, in
een business case worden de mogelijkheden
voor het implementeren van deze PV panelen
verkend.

Een 2-laagste brugverbinding ontsluit de
parkeergarage met het winkelcentrum en het
nieuwe Business Center.
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Project X02

Business Center 

Op de 2e etage van het huidige
kantorencomplex wordt een Business Center
toegevoegd. Dit complex moet een katalysator
zijn voor ZZP’ers en bedrijven van
verschillende groottes.

Voorzieningen zoals onder andere:
vergaderzalen, flexplekken, een receptie,
dienstverlening en horeca worden ontsloten
door een nieuw atrium dat toegang geeft tot het
gehele kantorencomplex.

Het Business Center wordt door middel van
een trap naar 3e etage met de huidige kantoren
aangesloten.
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Project X03
Winkelcentrum 

Het winkelcentrum krijgt in- en extern een eigentijdse
uitstraling. Ruimtelijk en licht en met betere zicht- en
looproutes. Winkelunits krijgen een nieuwe winkelpui
en op diverse plekken in het winkelcentrum wordt de
ruimte opnieuw ingedeeld. Aan de buitenzijde komt een
nieuwe gevel.

De renovatie omvat: vloeren, plafond en meubilair. Ook
het binnenplein krijgt een upgrade: nieuwe lift, trap en
roltrappen, (her)inrichting van de terrassen en een
nieue dakconstructie. De zichtbaarheid van 1e etage
wordt verbeterd door openingen in de vloer langs
viderand.

Voor de buitenzijde van het winkelcentrum is modulaire
gevelbekleding ontworpen die aanpasbaar is en kan
worden toegepast om te anticiperen op het veranderde
winkelaanbod. Etalages kunnen meer naar buiten
worden gericht. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid
en verblijfsklimaat van het openbaar gebied. Entrees en
faciliteiten worden herkenbaarder en de uitstraling van
het winkelcentrum wordt verbeterd.
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Project X04
Huidige appartementen

De huidige huurwoningen van Winter Trust zijn 

een onmiskenbaar onderdeel van het complex 

en worden in de herontwikkeling betrokken. De 

centrale verwarming wordt vernieuwd en 

isolatie wordt verbeterd. Ook het aanzicht wordt 

verbeterd door aanpassen van balkons en 

balustrades.
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Project X05
Openbare ruimte

Het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit
plan, opgesteld door Buro MA.AN toont een
toekomstige kwaliteit en uitstraling van het
openbare gebied beschreven in beeld en
woord.

Bisonspoor wordt een autoluw gebied dat
uitnodigt om te wonen, winkelen, recreëren en
werken. Een comfortabel verblijfsgebied als
totaalbelevenis. Een plek waar diverse functies
op loopafstand en in de nabijheid aanwezig
zijn. Waar fietsers en voetgangers, gezamenlijk
gebruik maken van het plein.

De kwaliteit van de inrichting van de openbare
ruimte wordt zoveel mogelijk afgestemd op de
kwaliteit van de architectuur en in samenhang
met de duurzaamheidsmaatregelen en
functionele eisen, vormgegeven tot een
aantrekkelijk verblijfsgebied.
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Project X06
Woningen P2

Er zijn 250 tot 350 nieuwe huurwoningen
gepland waarbij de nadruk zal liggen op
huurwoningen in een huurcategorie van circa
700 tot 1000 euro per maand, tot een maximum
van 1500 euro.

Deze nieuwe woningen worden gerealiseerd in
een bijzonder gebouw, met een uitgesproken
architectuur. Door de hoogte van de
woontorens, van max. 75 meter, zal de
oriëntatie in de wijk verbeteren, en een prachtig
uitzicht worden gecreëerd voor toekomstige
bewoners. Dit landmark zal de aandacht
vestigen op de skyline van Maarssenbroek.

Op de begane grond worden commerciële
ruimtes opgenomen met maximaal oppervlakte
van 1.000m2. Er wordt voorzien in aanvullende
parkeervoorzieningen afhankelijk van behoefte
(en gerelateerd aan) reeds beschikbare
parkeerplaatsen in de nieuwe centrale
parkeergarage (X01).
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Project X07
Herontwikkeling T6

Er is een massastudie gedaan voor (een) 

woongebouw(en) op de nieuwe parkeergarage 

(nu kantoortoren 6). 

Deze massastudie toont een woontoren met 

circa 100 – 150 appartementen (100% sociale 

huisvesting, mits punt X10 kan worden 

herontwikkeld). De plint kan commercieel 

worden ingevuld. 
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Project X08
Nieuw politiekantoor 

Er wordt gekeken of de locatie naast X06 een
geschikte plek is het huidige politiekantoor, nu
gevestigd op Bisonspoor 333.

Daarop volgend wordt verkend of het
verplaatsen van de garage en het Tango
tankstation, binnen of buiten het plangebied
(nader te bepalen) mogelijk is.
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Project X09
Health Care Center 

Winter Trust onderzoekt de mogelijkheden om
invulling te geven aan de behoefte aan
zorgfaciliteiten (zoals beschreven in het
woononderzoek) op locatie van de huidige
expeditie.

Een nieuwe entree zal de P2 woningen (project
X06) met het winkelcentrum verbinden. Voor de
expeditie op maaiveld moet in dit scenario,
voorzieningen worden getroffen.
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Project X10
Huidige Politiekantoor

De huidige locatie van het politiekantoor biedt 

mogelijkheden voor herontwikkeling, dit is 

opgenomen in een massastudie. Hier kunnen 

aanvullende functies voor het gebied invulling 

krijgen zoals woonruimte (200 – 300 

woningen). Commerciële invulling in de plint 

en/of  parkeervoorzieningen.
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Parkeerbalans Winkelcentrum Bisonspoor programmawijzigingen, vaststaand

Projectcode: WET005 deze aantallen kunnen nog wijzigen, afhankelijk van de varianten en keuzes die worden gemaakt

datum: 13 juni 2017 eindresultaat

Winkelcentrum Bisonspoor: huidige situatie

zaterdag

parkeervraag drukste moment 706 715             727          pp obv telling 2017 (donderdag 14.00 uur, vrijdag 16.00 uur, zaterdag 14.00 uur)

correctie van telling naar gemiddelde bezetting 15 -6                28             pp obv bezoekersaantallen Q1 2017  donderdag (+ 4,3% tov 348 bezoekers), vrijdag (- 1,2% tov 541 bezoekers), vrijdag (+ 5,4% tov 518 bezoekers)

totale parkeervraag (gemiddelde dag) 721               709            755          pp

parkeeraanbod 1.148             1.148          1.148       pp obv telling 2017

restcapaciteit obv telling 278               290            244          pp

Correctie Marcs (fitness) parkeernorm parkeervraag

parkeervraag max aanw% parkeervraag aanw% parkeervraag

- fitness -9 -9               -          pp opgave Wintertrust d.d 15-3-2017 500 m2 0,035 17,5 50% 8,75 0% 0

* fitness is op zaterdagmiddag gesloten

correctie leegstand huidig winkelcentrum omvang parkeernorm parkeervraag

parkeervraag max aanw% parkeervraag aanw% parkeervraag

- winkelcentrum 18                  18               31             pp opgave Wintertrust d.d 3-2-2017 810 m2 0,038 30,78 60% 18,468 100% 30,78

1860 huidige leegstand

1050 structurele, reguliere frictieleegstand 5% van totaal winkelaanbod 21.000 m2 

- kantoren 168                168             -           pp 12000 m2 0,014 168 100% 168 0% 0

totale parkeervraag correctie leegstand 186               186            31            pp opgave Wintertrust d.d 3-2-2017* 13000 huidige leegstand

1000 structurele, reguliere frictieleegstand 5% van totaal kantooraanbod 20.000 m2 

restcapaciteit huidige situatie 100 112 213 pp (restcapaciteit obv telling minus totale parkeervraag correctie leegstand)

Ontwikkeling fase 1:

zaterdag omvang parkeernorm parkeervraag

parkeervraag max aanw% parkeervraag aanw% parkeervraag

- uitbreiding kantoren 21                  21               -           pp opgave Wintertrust d.d 3-2-2017 1500 m2 0,014 21 100% 21 0% 0

- uitbreiding winkelcentrum 29                  29               48             pp opgave Wintertrust d.d 3-2-2017 1260 m2 0,038 47,88 60% 28,728 100% 47,88

totale parkeervraag excl. P&R 50                 50               48            pp

reservering pp voor P&R pp Variant: mogelijk wil NS een aantal pp voor P&R kopen.

Correctie huidig P&R gebruik bij winkelcentrum -90 -90 0

Totale wijziging parkeervraag fase 1 -40                -40             48            pp

Wijzigingen parkeeraanbod

- realisatie parkeergarage P1 1.119             1.119          1.119       pp

- sloop huidige parkeergarage P1 -628               -628            -628         pp obv telling 2017

- verdwijnen parkeerterrein tegenover P1 -47                 -47              -47           pp obv telling 2017

totale wijzigingen in aanbod 444               444            444          pp

Saldo

Resultaat parkeerbalans fase 1 484                484             396          (wijzigingen aanbod fase 1 minus wijziging parkeervraag fase 1)

Resultaat parkeerbalans fase 1 incl. benutten bestaande restcapaciteit 585                597             609          restcapaciteit na fase 1 (wijzigingen aanbod fase 1 minus wijzigingen parkeervraag fase 1 plus restcapaciteit huidige situatie)

nog te realiseren pp in fase 1 -                 -              -           

Ontwikkeling fase 2 (noordelijk plangebied)

zaterdag omvang parkeernorm parkeervraag

parkeervraag max aanw% parkeervraag aanw% parkeervraag

- uitbreiding commerciele ruimten 91                  91               152          pp opgave Wintertrust d.d 3-2-2017 4000 m2 0,038 152 60% 91,2 100% 152

- uitbreiding gezondheidszorg -                 -              -           pp m2** 0,024 0 100% 0 10% 0

- uitbreiding bioscoop -                 -              -           pp m2 0,042 0 25% 0 40% 0

- uitbreiding woningen (goedkoop/middeldure huur) 198                198             238          pp opgave Wintertrust d.d 3-2-2017 360 w* 1,1 396 50% 198 60% 237,6

- uitbreiding woningen sociaal (goedkoop/middeldure huur) -                 -              -           pp w* 1,1 0 50% 0 60% 0

- uitbreiding woningen zorg (aanleunwoning/serviceflat) -                 -              -           pp w* 0,5 0 50% 0 60% 0

totale wijziging parkeervraag fase 2 289               289            390          pp * 200 - 300 woningen u

** parkeernorm gebaseerd op gezondheidscentrum met omrekening (1,33 behandelkamers = 100 m2 bvo)

Wijzigingen parkeeraanbod

- sloop huidige parkeergarage P2 -333               -333            -333         pp obv telling 2017

- sloop p-terrein tegenover P2 -70                 -70              -70           pp obv telling 2017 parkeerterrein wordt opgeheven ten behoeve van realisatie commerciele ruimte

- nieuwe garage P2 200                200             200          pp

totale wijzigingen in aanbod fase 2 -203              -203           -203        pp

Saldo

Resultaat parkeerbalans fase 1+2 -8                   -8                -196         pp (resultaat parkeerbalans fase 1 plus wijzigingen aanbod fase 2 minus wijzigingen parkeervraag fase 2)

Resultaat parkeerbalans fase 1+2 incl. benutten bestaande restcapaciteit 92                  104             17             pp restcapaciteit na fase 1 en 2 (resultaat parkeerbalans fase 1 plus wijzigingen aanbod fase 2 minus wijzigingen parkeervraag fase 2)

nog te realiseren pp -                 -              -           pp

werkdag 

(donderdag)

 werkdag 

(vrijdag) 

 werkdag

uitgaande van maximale acceptabele parkeerdruk van 87% op een gemiddelde dag. Tijdens een piekdag is dan sprake van 100% bezetting. 

 zaterdag

werkdag 

(donderdag)

 werkdag 

(vrijdag) 

 werkdag

werkdag 

(donderdag)

 werkdag 

(vrijdag)  werkdag  zaterdag

 zaterdag

 werkdag  zaterdag
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1. Samenvatting 
Ter voorbereiding op een actualisatie van de Woonvisie heeft de gemeente Stichtse Vecht door Inbo 

een woningmarktonderzoek laten verrichten. Dit woningmarktonderzoek is een combinatie van een 

kwantitatieve en een kwalitatieve analyse. Dat wil zeggen dat gebruik gemaakt is van het 

woningmarktmodel Socrates 2014 om de woonbehoefte te kwantificeren en dat de voorlopige 

uitkomsten hiervan getoetst en aangescherpt zijn tijdens consultatiegesprekken, een workshop met 

vertegenwoordigers van woningcorporaties, makelaars, projectontwikkelaars, bewonersorganisatie 

en de gemeente alsmede een informatieve bespreking met de commissie fysiek domein.  

 

Uit dit woningmarktonderzoek komen de volgende acht bevindingen, dilemma’s en mogelijke 

opgaven naar voren:  

a. De lokale woonbehoefte (een absolute toename van 581 in 2020 en 1.011 in 2025) is aanzienlijk 

beperkter dan de woningmarktpotentie. Dat wil zeggen dat de gemeente voor de keuze staat om 

de woningvoorraad passend te krijgen op basis van de geraamde lokale woonbehoefte dan wel 

aanvullende ruimte biedt om te voorzien in vraag vanuit de regio. Deze vraag vanuit de regio is in 

het kader van de woningmarktanalyse niet gekwantificeerd, maar wordt door betrokken partijen 

vanwege de locatiekwaliteiten en de prijsverhoudingen als aanzienlijk ingeschat.  

b. Op basis van de beschikbare informatie geeft de geraamde lokale woonbehoefte geen aanleiding 

om buiten de rode contouren te gaan bouwen.  

c. De samenstelling van de huidige sociale woningvoorraad sluit niet aan bij de demografische 

ontwikkelingen. Deze demografische ontwikkelingen vragen om kleine (en lees ook: betaalbare 

woningen), terwijl de huidige voorraad vooral uit grote woningen bestaat.  

d. Er wordt een substantiële vraag naar sociale koop voorzien (een absolute toename van 503 tot 

2025), terwijl het aandeel extra huurwoningen onder of net boven de liberalisatiegrens lager is 

(een absolute toename van 137 tot 2025) dan de vigerende taakstelling van 30%.  

e. Er wordt een toenemend beroep op aanpassingen aan de woning in het kader van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning gesignaleerd, waarvan de verwachting is dat dit door de 

demografische ontwikkelingen in de gemeente eerder toe- dan afneemt. Wanneer passender 

zou worden toegewezen, zou een deel van het beroep op de Wmo voorkomen kunnen worden. 

Een dergelijke toewijzing laat de huisvestingsverordening nu niet toe, hetgeen zou vragen om 

een of meer pilots op het gebied van het experimenteerartikel van de huisvestingsverordening.  

f. Geraamd wordt dat in Stichtse Vecht meer dan 20% scheef woont. Dat wil zeggen dat in ruim één 

op de vijf huurwoningen onder de liberalisatiegrens een huishouden woont met inmiddels een 

belastbaar jaarinkomen dat hoger is dan 38.950 euro. Om hierin verandering te brengen, zal 

vooral ingezet moeten worden op een aantrekkelijk alternatief in de vrije huur- of koopsector. De 

ervaring in andere gemeenten leert dat overige instrumenten om actief op te treden tegen 

scheefhuurders ontbreken en dat het bieden van een aantrekkelijk alternatief lastig te realiseren 

is.   

g. De verkoop van gemeentelijk/maatschappelijk vastgoed door de gemeente of verkoop van 

sociale huurwoningen door corporaties kan goed bijdragen aan het realiseren van een passende 

woningvoorraad. Maatwerk per locatie geeft de ruimte om tot nadere afweging en voorwaarden 

te komen.  

h. De actualisatie van de Woonvisie kan sectoraal of meer integraal benaderd worden. In het eerste 

geval blijft de Woonvisie beperkt tot het realiseren van randvoorwaarden voor een passende 

woningvoorraad. In het tweede geval kan via de huidige woningvoorraad, transformatie en 

nieuwbouw het woonbeleid ook bijdragen aan andere maatschappelijke opgaven, zoals het in 
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stand houden van voorzieningen in kernen, de huisvesting van statushouders en/of het 

tegengaan van leegstand in de kantorensector.  

 

In de paragrafen 4.1 t/m 4.7 worden deze bevindingen, dilemma’s en opgaven nader geduid en, waar 

mogelijk en relevant, voorzien van een kwantitatieve onderbouwing.  

 

2. Vraag- en doelstelling 
De gemeente Stichtse Vecht is voornemens om het woonbeleid, zoals vastgelegd in de Woonvisie 

2013-2016, te actualiseren. Als opmaat hiervoor is onderhavig woningmarktonderzoek verricht met 

als doel om trends op de woningmarkt in beeld te brengen alsmede om voor zowel de korte (2020) 

als langere termijn (2025) opgaven, ambities en/of dilemma’s te signaleren.   

 

3. Gevolgde werkwijze 
Voor dit woningmarktonderzoek is een combinatie van bronnen benut. Het gaat hierbij om 

kwantitatieve bronnen over de bevolkingsontwikkeling en ontwikkeling op de woningmarkt van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek en de Primos en Socrates modellen van AbF Research. Daarnaast 

zijn onderzoeksgegevens van de woningcorporaties Portaal en Vecht en Omstreken benut, de 

Regionale Corporatiemonitor 2015 en het in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht verrichtte 

onderzoek naar toekomstbestendig wonen door Companen. Aanvullend hierop zijn 

consultatiegesprekken gevoerd en is een workshop belegd over de eerste conclusies uit dit 

woningmarktonderzoek met tal van betrokkenen op de woningmarkt. Tevens is in deze workshop, 

waar zo’n 50 belangstellenden aanwezig waren, specifieker ingegaan op de kwaliteiten, kansen en 

opgaven in de uiteenlopende kernen van Stichtse Vecht.  

 

De uitkomsten van de deskresearch, de consultatieronde en de workshop hebben geleid tot zeven 

aangescherpte bevindingen, dilemma’s en opgaven. Deze zijn gepresenteerd aan de commissie fysiek 

domein op 19 januari 2016 en hebben aanleiding gegeven voor een eerste gedachtenuitwisseling 

met vertegenwoordigers van de gemeenteraad.  

 

4. Resultaten van het woningmarktonderzoek 
 

4.1  Woonbehoefte versus marktpotentie 

De lokale woonbehoefte is op basis van de kwantitatieve prognose geraamd op 581 extra 

woningen in 2020 en 1.011 extra woningen in 2025. De locatiekwaliteiten van het merendeel 

van de kernen en de prijskwaliteitsverhoudingen in Stichtse Vecht zorgen ervoor dat de 

marktpotentie hoger is. Dit werpt de vraag op: volgt de gemeente de lokale woonbehoefte of 

kiest men voor aanvullende woningbouw om hiermee te voldoen aan extra vraag uit de 

regio?   

 

Bevolkingsontwikkeling en – samenstelling in de afgelopen jaren 

De bevolking en het aantal huishoudens in de gemeente Stichtse Vecht zijn tussen 2011 en 2015 

geleidelijk toegenomen. Het aantal huishoudens groeide in de periode 2011-2015 met 2,5% naar 

27.426 huishoudens. Daarmee was de groei van het aantal huishoudens sterker dan de groei van de 

bevolking. Het aantal inwoners nam in dezelfde periode toe tot 63.943, een groei van 1,2%. Dat 

betekent dat de gemiddelde huishoudensgrootte iets is terug gelopen. Dat het aantal huishoudens 

sneller groeit dan de bevolking kent een aantal oorzaken. Belangrijkste oorzaak is de relatieve 

toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en het aantal huishoudens zonder kinderen. Het 
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aantal alleenstaanden nam toe de afgelopen jaren, terwijl het aantal gezinnen met kinderen daalde. 

Die ontwikkeling hangt samen met de vergrijzing van de samenleving. De afgelopen jaren is het 

relatieve aantal inwoners van 65 jaar en ouder gestegen, terwijl met name de groep inwoners tussen 

45 en 65 jaar is gedaald. Per kern zijn er overigens duidelijke verschillen waarneembaar. Oud Zuilen 

kent bijvoorbeeld een relatief jonge bevolking en weinig eenpersoonshuishoudens. Maarssen-dorp 

en Breukelen daarentegen kennen een grote groep eenpersoonshuishoudens en hebben een relatief 

oude bevolking. 
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Tabel 4.1 | Verdeling huishoudenssamenstelling per kern 2014 (CBS Statline, CBS wijkindeling 
2014) 

eenpersoonshuishoudens Meerpersoons zonder kinderen Huishoudens met kinderen
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Tabel 4.2 | Verdeling huishoudens naar leeftijd per kern 2014 (CBS Statline, CBS 
wijkindeling 2014) 

tot 15 jaar 15 tot 25 jaar 25 tot 45 jaar 45 tot 65 jaar 65 jaar en ouder
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Kwantitatieve prognose van bevolkingsontwikkeling en – samenstelling voor 2020 en 2025 

Ten behoeve van de prognose van de bevolkingsontwikkeling, - samenstelling en de woonbehoefte 

die daaruit voorkomt wordt gebruik gemaakt van het Socrates 2014 model. Het dient te worden 

vermeld dat prognose modellen vrijwel nooit zuiver vraaggericht zijn, het aanbod aan woonruimte is 

immers zeer bepalend voor waar huishoudens zich zullen vestigen. De bestaande woningvoorraad en 

plancapaciteit vormen om die reden een belangrijk uitgangspunten bij het opstellen van ramingen 

voor de toekomst. Dat maakt de prognoses gevoelig voor externe invloeden, waarvan de effecten 

toenemen naarmate het schaalniveau kleiner wordt. De cijfers in dit onderzoek dienen derhalve 

primair ter signalering van trends en ontwikkelingen. 

 

De vergrijzing en huishoudensverdunning van de afgelopen jaren zullen de komende jaren 

doorzetten. Het aantal inwoners in de gemeente Stichtse Vecht wordt in 2020 geraamd op 64.454 en 

in 2025 op 64.932, een groei van minder dan 1%. De groei van het aantal huishoudens ligt een stuk 

hoger. Het aantal huishoudens in de gemeente Stichtse Vecht wordt voor 2020 geraamd op 28.859 

en voor 2025 op 29.379, een procentuele groei van bijna 6% (het betreft hier alle huishoudens, 

inclusief geïnstitutionaliseerde huishoudens). 

 

 

  
 

Het aantal eenpersoonshuishoudens en gezinnen zonder kinderen zal de komende jaren stijgen. Het 

aantal gezinnen met kinderen zal zowel relatief als absoluut dalen. De afname van het aantal 

gezinnen met kinderen wordt voor 2025 geraamd op 252 huishoudens. Deze 

huishoudensontwikkeling hangt samen met een verdere vergrijzing van de bevolking. De groei van 

het aantal huishoudens van 65 jaar en ouder wordt geraamd op 49%. Dat gaat hoofdzakelijk ten 

koste van het aantal huishoudens tussen de 45 en de 65 jaar. Deze groep zal afnemen met 9%, ofwel 

938 huishoudens.  
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Tabel 4.3 | Indexcijfer (2015 = 100) bevolkings- en huishoudensontwikkeling 2015-2025 
(Bron: AbF, 2014) 
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Op basis van de geraamde huishoudensontwikkeling in de gemeente Stichtse Vecht is er de komende 

jaren sprake van een bescheiden toename van het aantal inwoners en een matige groei van het 

aantal huishoudens. Deze groei gaat samen met een verandering van de huishoudenssamenstelling; 

huishoudens worden kleiner en met name het aandeel huishoudens van senioren neemt toe. 

 

Kwalitatieve analyse en marktpotentie  

In 2015 telt de gemeente Stichtse Vecht 26.110 zelfstandige woningen (exclusief zogenaamde 

bewoonde andere ruimtes, BAR). De woonbehoefte (zelfstandige huur- en koopwoningen) in Stichtse 

Vecht wordt in 2020 geraamd op 26.692 en in 2025 op 27.121, hetgeen een toename is van 

respectievelijk 582 en 1.011 woningen. De huidige planvoorraad in de gemeente Stichtse Vecht 

bedraagt circa 1.000 woningen. Er is dus vrijwel sprake van een evenwicht tussen geraamde 

woonbehoefte op basis van de woonbehoefteprognoses en de planvoorraad, met als kanttekening 
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Tabel 4.4 | Prognose Huishoudensontwikkeling 2015-2025 naar leeftijd (Bron AbF, 2014)
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dat een deel  van deze planvoorraad al uitgewerkt is in (aanzetten) tot concrete plannen en een 

ander deel vooralsnog intenties betreft.  

 

De geraamde demografische ontwikkeling heeft tot gevolg dat er voornamelijk behoefte ontstaat aan 

kleine, betaalbare meergezinswoningen (woningen die samen met andere woon, c.q. bedrijfsruimten 

een geheel pand vormen, bijvoorbeeld appartementen), zowel in de koop- als huursector. Wat 

betreft de eengezinswoningen ramen de prognoses juist een dalende behoefte in de huursector. In 

de koopsector is wel sprake van een toenemende behoefte aan eengezinswoningen. 

 

 

 

Per kern zijn er grote verschillen in de geraamde ontwikkeling van de woonbehoefte tot 2025 (zie 

tabel 4.7). De sterkste ontwikkeling wordt geraamd in Maarssenbroek, vooral in de koopsector. In de 

huursector wordt de grootste ontwikkeling in woonbehoefte geraamd voor Breukelen, terwijl er voor 

Maarssen-dorp en Nigtevecht juist een daling geraamd wordt. 
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Tabel 4.6 | Prognose ontwikkeling woonbehoefte 2015-2025 naar type en 
eigendom (Bron: AbF, 2014)

-100

0

100

200

300

400

500

600

Tabel 4.7 | Prognose toe- en afname woonbehoefte 2015-2025 per kern naar eigendom 
(Bron: AbF, 2014)

Huur Koop



8 
 

Uit de consultatiegesprekken met lokale experts en op basis van de workshop met stakeholders kan 

worden geconcludeerd dat er een grotere markt voor woningbouw in Stichtse Vecht is. De woon- en 

leefkwaliteiten van het merendeel van de kernen is hoog en dat roept een potentieel grotere 

marktvraag op. Als woon- en leefkwaliteiten worden genoemd: het gevarieerde voorzieningenniveau 

in een aantal kernen, de strategische ligging binnen de Randstad, de goede bereikbaarheid via auto 

en de aanwezigheid van een treinverbinding, de landschappelijke omgeving, de cultuurhistorische 

kwaliteiten en de leefbaarheid, sfeer en omgangsvormen.  Als belangrijke doelgroepen worden 

genoemd: senioren die weliswaar in de nabijheid van het voorzieningenniveau van grote steden 

willen wonen, maar een wat rustiger dagelijkse woonomgeving prefereren. Daarnaast wordt een 

grote markt gezien in gezinnen die in de oververhitte woningmarkten van Amsterdam en Utrecht op 

zoek zijn naar een grotere, maar tegelijkertijd ook betaalbare woning. De woningmarkt van Stichtse 

Vecht is hiervoor een aantrekkelijke optie.  

 

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 en 2028 is sprake van een woningbouwopgave van 

40.295 woningen voor de regio Utrecht. Het leeuwendeel daarvan, 32.545 woning betreft 

binnenstedelijke woningbouw. Zo ook het programma voor de gemeente Stichtse vecht, namelijk 

1.800 woningen binnenstedelijke woningbouw. De bestaande plancapaciteit van 1.004 woningen 

(excl. raming voor Hof van Breukelen) in combinatie met de reeds gerealiseerde voorraad van 554 

woningen vanaf 2013 (Systeem Woningvoorraad) betekent dat naar verwachting 1.558 woningen 

van de geprogrammeerde 1.800 kunnen zijn gerealiseerd in 2025.  

 

In het kader van onderhavige woningmarktonderzoek is geen ruimtelijke verkenning gedaan naar de 

ontwikkelingsruimte binnen de rode contouren. Ook is geen onderzoek gedaan naar de leegstand, 

noch naar de herbestemmingspotentie. Dit betekent dat geen onderbouwde uitspraak kan worden 

gedaan over de ontwikkelingsruimte cq. beperkingen van het rode contourenbeleid van de provincie. 

De praktijk wijst echter uit dat voor het afwijken van dit contourenbeleid alsmede van de 

randvoorwaarden die de ladder voor duurzame verstedelijking stelt zwaarwegende argumenten 

moeten zijn. Veelal gaat het dan om zulke beperkingen dat een gemeente niet kan voldoen aan de 

‘eigen’ woonbehoefte. Hiervan lijkt in Stichtse Vecht geen sprake te zijn.  

 

4.2  Druk op de sociale voorraad 

De druk op de sociale woningvoorraad is voor de korte en langere termijn overzienbaar. De 

woonbehoefte naar woningen onder de aftoppingsgrenzen neemt af en het aantal actief 

woningzoekenden is aanzienlijk lager dan het ingeschreven aantal woningzoekenden. 

 

In de gemeente Stichtse Vecht wordt een grote druk op de voorraad sociale huurwoningen, de 

kernvoorraad verondersteld, dat wil zeggen naar woningen met een netto maandhuur die onder de 

liberalisatiegrens liggen (710,68 euro/maand, prijspeil 2016). Vaak wordt gesteld dat er sprake is van 

lange wachttijden onder woningzoekenden.  

 

Bij die veronderstelling is echter een aantal kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is er sprake van 

een grote groep mensen die weliswaar staat ingeschreven voor een sociale huurwoning, maar die 

niet actief op zoek is naar een woning. Bovendien is er sprake van een mismatch tussen het aanbod 

van relatief grote sociale huurwoningen en het beroep dat gedaan wordt op de sociale voorraad 

(vooral 1-2 persoonshuishoudens). Recent enquêteonderzoek van Woningbouwvereniging Vecht en 

Omstreken aan dat 37% van het aantal mensen dat zich als woningzoekende heeft ingeschreven, 

aangeeft voorlopig niet te willen verhuizen en dus een ‘passief woningzoekende’ is. Slechts 44% van 

het aantal mensen dat zegt op zoek te zijn naar een woning in Stichtse Vecht is dat ook binnen twee 
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jaar. In de praktijk is het aantal ingeschrevenen dat ook de daad bij het woord voegt en reageert op 

een vrijgekomen woning zelfs nog lager. Slechts 7,5 % van het totaal aantal ingeschrevenen die op 

zoek zijn naar een woning in de U16 gemeenten, reageerde ook daadwerkelijk op een woning in het 

laatste kwartaal van 2014 (Corporatiemonitor, 2015). De woonbehoefteprognose raamt dan ook een 

daling van de behoefte aan huurwoningen onder de aftoppingsgrenzen (maximaal 596,75 euro, 

prijspeil 2014) van enkele tientallen woningen in 2025. 

 

Het relatief grote aantal ingeschrevenen in relatie tot het aantal actief woningzoekenden heeft onder 

andere tot gevolg dat de gemiddelde inschrijfduur hoog is. In 2014 stond een starter die een woning 

kreeg toegewezen door een corporatie gemiddeld 7,5 jaar ingeschreven. Voor een doorstromer was 

dat zelfs 9,5 jaar. Actief woningzoekenden zijn echter selectief in de woning die zij accepteren. 

Gemiddeld werd iedere woning in Stichtse Vecht die in 2014 werd aangeboden 3,2 maal geweigerd 

voordat deze werd geaccepteerd door een huishouden. Aanvullend voor Stichtse Vecht geldt dat er 

sprake is van relatief veel huishoudens die als gevolg van kernbinding voorrang krijgen op een 

woning (kernbinding is van kracht in: Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht, Oud-Zuilen, 

Tienhoven/Oud Maarssenveen, Vreeland en Westbroek/Achttienhoven). Wanneer een huishoudens 

drie jaar of langer woont in een kern, dan heeft een huishouden voorrang bij toewijzing. Ondanks de 

lange wachttijden komt het daarom voor dat er in bepaalde kernen woningen worden toegewezen 

aan huishoudens die pas enkele maanden staan ingeschreven.   

De mate waarin huishoudens die zich in hebben geschreven voor een huurwoning ook daadwerkelijk 

succes hebben in die zoektocht wordt uitgedrukt in slaagkans. Het geeft een percentage weer van 

het aantal actief woningzoekenden dat een woning toegewezen krijgt in een bepaalde periode. De 

slaagkans voor huishoudens was per kwartaal gemiddeld 3,5 in de gemeente Stichtse Vecht in de 

periode 2014 (Q3) -2015 (Q2). Doorstromers (3,8) hadden een grotere slaagkans dan starters (3,3) en 

in Breukelen lag de gemiddelde slaagkans (2,6) aanzienlijk lager dan in Maarssen (3,9). 
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Tabel 4.10 | Sociale voorraad in de gemeente 
Stichtse Vecht naar oppervlakte (Bron: RWU 

Monitor)

50-75 m2 

< 50 m2

> 75 m2 

 

De bestaande voorraad sociale huurwoningen (huur lager dan 710,68 euro/maand, prijspeil 2016) 

bestaat uit grote woningen met veel kamers (op basis van corporatiebezit). 49% van de sociale 

voorraad in de gemeente Stichtse Vecht is een woning met 4 of meer kamers. 62% van de woningen 

in de sociale voorraad in de gemeente Stichtse Vecht heeft een oppervlakte tussen de 50m2 en 

75m2, 26% is groter. Regionaal gezien is vooral het aandeel woningen tussen de 50m2 en 75m2 

opvallend. Gemiddeld genomen beschikken de U10 gemeenten over een voorraad die zowel meer 

kleine (<50m2) als grote (>75m2) woningen kent. Dat verschil vertaalt zich ook naar de 

prijscategorieën in de sociale woningvoorraad. Stichtse Vecht kent relatief veel woningen met een 

rekenhuur tussen de kwaliteitskortingsgrens (403,05 euro/maand prijspeil 2015) en de 

aftoppingsgrenzen (max. 618,24 euro/maand prijspeil 2015) en opvallend weinig aanbod daaronder. 

Gemiddeld genomen is de WOZ waarde van het corporatiebezit aanzienlijk hoger dan elders in de 

U10 gemeenten. 43% van de voorraad heeft een WOZ waarde van meer dan 175.000 euro, terwijl 

gemiddeld voor de U10 gemeenten dat aandeel op 34% ligt. Kortom, de huidige voorraad sociale 

huurwoningen in corporatiebezit bestaat uit relatief grote en prijzige woningen met veel kamers.  

Dit aanbod sluit niet goed aan bij de vraag en de demografische ontwikkeling. In 2014 zijn er in de 

gemeente Stichtse Vecht 280 woningen door corporaties toegewezen, maar liefst 248 (89%) daarvan 

zijn toegewezen aan één- of tweepersoonshuishoudens. Op basis van de (geraamde) demografische 

ontwikkeling mag worden aangenomen dat dit aandeel alleen nog maar verder zal stijgen. Dat leidt 

tot een behoefte naar kleinere, betaalbare meergezinswoningen voor oudere één- en 

tweepersoonshuishoudens.  

 

 

       
 

Met de veronderstelde druk op de sociale woningvoorraad in Stichtse Vecht lijkt het mee te vallen. 

Een groot deel van de ‘woningzoekenden’ is niet voornemens om binnen afzienbare tijd te verhuizen 

en de behoefte aan huurwoningen onder de aftoppingsgrenzen neemt de komende jaren af. Voor 

met name de kernen Maarssen, Maarssenbroek, Nigtevecht en Vreeland wordt geraamd dat de 

behoefte aan goedkope huisvesting zal teruglopen. Voor kernen als Breukelen en Kockengen wordt 

een beperkte toename van de behoefte geraamd.  

 

Tabel 4.9 | Sociale voorraad in de gemeente 
Stichtse Vecht naar aantal kamers (Bron: RWU 

Monitor)

4 kamers

5+ kamers

3 kamers

2 kamers



11 
 

Corporaties en gemeente Stichtse Vecht zullen de komende jaren aanvullend geconfronteerd worden 

met de een toenemende vraag naar huisvesting voor statushouders. De instroom van migranten uit 

het buitenland is weliswaar standaard meegenomen in de woonbehoefteprognose, de zeer sterke 

toename van het aantal migranten dat een asielaanvraag doet in Nederland de afgelopen tijd is dat 

niet. Wat getalsmatig de effecten zullen zijn voor de gemeente Stichtse Vecht voor de langere 

termijn is op dit moment niet te overzien, maar dat er een aanvullend beroep gedaan zal worden op 

de goedkope(re) voorraad in de gemeente lijkt reëel. Hierover is eind 2015 een Bestuursakkoord 

gesloten tussen de VNG en het rijk. De concrete gevolgen daarvan worden in de loop van 2016 

duidelijk. 

 

 

4.3  Taakstelling voor de sociale voorraad 

De komende jaren is er vooral behoefte aan sociale koopwoningen, terwijl de huidige 

afspraak is dat bij projecten met meer dan 12 nieuwbouwwoningen 30% sociale 

huurwoningen gerealiseerd moeten worden. De geraamde woonbehoefte vraagt om een 

taakstelling ten aanzien van sociale voorraad, maar hoofdzakelijk in het koopsegment. 

 

De gemeente Stichtse Vecht hanteert sinds oktober 2015 de afspraak dat 30% sociale woningbouw 

moet worden gerealiseerd bij nieuwe bouwprojecten. Bij projecten van meer dan 12 woningen dient 

dit gerealiseerd te worden in 30% sociale huur (huurwoning met een huur tot 710,68 euro/maand, 

prijspeil 2016). Wanneer de ontwikkelende partij hierover geen overeenstemming weet te bereiken 

met een corporatie,  kan de sociale huuropgave ingevuld worden met sociale koop (koopwoning tot 

200.000 euro). Bij projecten van 6 tot 12 woningen dient 30% sociale koop gerealiseerd te worden.  

 

De totale toename van de woonbehoefte in Stichtse Vecht wordt tot 2025 geraamd op 1.011 

woningen. Slechts 137 van deze 1.011 woningen betreffen een huurwoning op of net boven de 

liberalisatiegrens (699,48 euro prijspeil 2014). Slechts 13% van de totale extra behoefte aan wonen 

komt voor rekening van de sociale huur. 

 

De vraag naar sociale koopwoningen daarentegen is aanzienlijk groter, namelijk 503, ofwel 49% van 

de totaal geraamde toename in woonbehoefte tot 2025. Op basis van de behoefteraming kan 

worden geconcludeerd dat een taakstellend percentage van 30% sociaal zeker wenselijk is, 62% van 

de geraamde toename in woonbehoefte betreft namelijk de sociale voorraad, huur en koop. De 

huidige systematiek lijkt echter ten onrechte de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren, 

terwijl er overwegend sprake is van vraag naar sociale koopwoningen.  
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4.4  Afspraken over passender woningtoewijziging 

Corporaties signaleren een toenemend beroep op aanpassingen aan de woning in het kader 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wanneer passender wordt toegewezen zou een 

deel van dit beroep op de Wmo – en dus aanvullende kosten – voorkomen kunnen worden. 

Een pilot in het kader van de woningtoewijzing is wenselijk. 

 

Onderzoek van Companen (februari 2015) toont aan dat er een sterk stijgende behoefte is aan met 

name geschikt wonen, woningen waarbij alle primaire functies zich op één woonlaag bevinden. Het 

huidige aanbod van geschikte woningen bedraagt 5.500. De vraag daarentegen bedraagt 7.200 en zal 

de komende jaren naar verwachting alleen maar verder toenemen, naar 8.700 in 2025. Er is dus 

sprake van een tekort van 3.200 geschikte woningen in met name Maarssenbroek, Kockengen, 

Maarssen, Loenen aan de Vecht en Breukelen. De woningvoorraad in de gemeente Stichtse Vecht 

kent echter in potentie 10.000 geschikte woningen. In combinatie met de geraamde nieuwbouw van 

zo’n 1.000 woningen zijn er dus 11.000 potentieel geschikte woningen. 

 

Door het scheiden van wonen en zorg is de druk op de gemeente met de  uitvoering van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning toegenomen. In de praktijk betekent dit onder meer dat bewoners 

aanvragen doen voor ondersteuning bij zelfstandig wonen. Deze aanvragen gaan, wanneer bewoners 

menen deze ondersteuning niet zelf te kunnen regelen via familie, vrienden of buren, enerzijds om 

hulp bij het huis schoonmaken, boodschappen of de was doen, eten koken of klusjes in en om het 

huis en anderzijds om het fysiek toegankelijk maken van de woningen zoals de douche, keuken of 

trap. Laatstgenoemde aanvragen doen een toenemend beroep op financiële ondersteuning door de 

gemeente, niet in de laatste plaats omdat woningen aangepast moeten worden. 

 

Door als gemeente eisen te stellen bij nieuwbouw en deze levensloopbestendig te maken kan een 

substantieel deel van de opgave van 3.200 woningen worden ondervangen. Wanneer er bij de bouw 

van nieuwe woningen rekening wordt gehouden met de aanpasbaarheid, zijn de meerkosten 

bovendien beperkt. Corporaties zouden investeringen in het verduurzamen van de voorraad 

eenvoudiger kunnen plegen wanneer zij instrumenten zouden hebben om geschikte woningen 
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duurzaam in te kunnen zetten voor de doelgroep. Bovendien kan, wanneer bij de woningtoewijzing 

reeds vooraf rekening gehouden zou kunnen worden met een passende(r) woning, het beroep op de 

Wmo beperkt worden. De huidige huisvestingsverordening laat een dergelijke voorsortering niet toe, 

maar zou ertoe kunnen leiden dat bij een passender toewijzing reeds geschikt gemaakte woningen 

specifieker toegewezen worden aan bewoners die hierdoor geen aanvraag meer hoeven te doen. 

Nadere afspraken of een pilot om  te verkennen wat dit voor meerwaarde heeft, wordt door de 

corporaties voorgesteld.  

 

4.5  Scheefwonen 

Huishoudens die scheefwonen belemmeren de toegang tot en doorstroming in de sociale 

woningvoorraad. Passende toewijzing vanaf 1 januari 2016 beperkt de toename van 

scheefwonen. Voor het verminderen van goedkoop scheefwonen, opgebouwd in de 

voorafgaande jaren, hebben corporaties en de gemeente echter nauwelijks aanvullende 

interventiemogelijkheden.  

 

Het percentage huishoudens dat scheef woont in de gemeente Stichtse Vecht wordt geraamd op 

22%. Dat betekent dat in ruim één op de vijf huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens 

(710,68 euro, prijspeil 2016) een huishouden woont met een belastbaar jaarinkomen dat hoger is 

dan 38.950 euro. Van huishoudens met een dergelijk inkomen wordt verwacht dat zij in staat zijn een 

koopwoning aan te schaffen of dat zij een huurwoning in de vrije sector kunnen betalen. Veel van 

deze huishoudens hadden bij toewijzing recht op een sociale huurwoning, maar zijn deze door 
inkomensgroei financieel ontgroeid of behoren door wijziging in de regelgeving niet meer tot de 

doelgroep. 

 

In de praktijk blijkt dat huishoudens die hun woning financieel zijn ontgroeid daar toch blijven 

wonen. Deze huishoudens wonen namelijk in een aantrekkelijke, voor Stichtse Vecht veelal ook nog 

eens grote en goedkope woning. De inkomensafhankelijke huurverhoging die verhuurders sinds 2013 

mogen heffen (inflatie + max. 4%), stimuleert huishoudens met een hoog inkomen middels een 

boetesysteem om door te groeien. In de praktijk zijn de effecten hiervan echter beperkt.  

 

Naast financieel scheefwonen zijn er ook veel huishoudens die in een huurwoning wonen die niet 

past bij de huishoudenssamenstelling, te denken valt aan ouderen die in een te groot huis blijven 

wonen, nadat bijvoorbeeld de kinderen uit huis zijn.  

 

De meest direct betrokken partijen, i.c. woningcorporaties en de gemeenten, ontbreekt het aan 

instrumenten om effectief op te treden tegen scheefhuurders. Een succesvolle aanpak schuilt in de 

kunst van het verleiden. Het is van belang dat er goede, betaalbare alternatieven beschikbaar zijn 

voor huishoudens die goedkoop scheefwonen.  

 

Middeldure huurwoningen (tussen 700 en 800 euro en soms lopend tot 900 euro per maand) en 

koopwoningen tot €250.000 voor middeninkomens zijn zo’n alternatief. Het aanbod (landelijk 

geraamd op zo’n 5% van de totale woningvoorraad) is echter aanzienlijk lager dan de oplopende 

vraag. De recente aandacht voor dit ontbrekende woonproduct, de opkomst van nieuwe partijen die 

in dit ‘gat van de markt springen’, de ontwikkeling van nieuwe woonproducten en alternatieve 

huurcontracten alsmede specifieke prijsafspraken tussen gemeenten en marktpartijen 

rechtvaardigen de verwachting dat het aanbod zal toenemen in de loop der tijden. Ook in Stichtse 

Vecht kan hierop ingespeeld worden.  
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4.6  Verkoopbeleid strategisch blijven inzetten 

Verkoop van (maatschappelijk) vastgoed kan zowel door de gemeente als door 

woningcorporaties strategisch worden ingezet.  

 

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Stichtse Vecht per situatie afgewogen onder welke 

financiële, ruimtelijke en/of programmatische voorwaarden overgegaan wordt tot verkoop van 

maatschappelijk/gemeentelijk vastgoed. Zo is een praktijk van maatwerk ontstaan. Uit de 

consultaties kan worden opgemaakt dat maatwerk het beste aansluit bij contextspecifieke opgaven 

en zo ook ruimte biedt voor het openbaar bestuur om tot nadere afwegingen te komen. De voorkeur 

wordt gegeven aan maatwerk boven regulier verkoopbeleid.  

 

Corporaties beschikken, zoals eerder aangegeven, over een voorraad die niet goed aansluit bij de 

(toekomstige) vraag naar sociale huurwoningen. De voorraad kent relatief grote woningen, terwijl er 

juist vraag is naar en ontstaat vanuit eenpersoonshuishoudens en gezinnen zonder kinderen. 

Tegelijkertijd is geconstateerd dat er een sterke behoefte bestaat aan sociale koopwoningen (onder 

de 200.000 euro). Een voor de hand liggende oplossing is de ‘sociale’ verkoop van grote 

eengezinswoningen door corporaties. Dat schept enerzijds financiële armslag voor corporaties om 

passende nieuwbouw te plegen in de sociale sector en komt anderzijds tegemoet aan de sterke vraag 

naar sociale koop. Bovendien biedt het een betaalbaar alternatief in de verkoop aan scheefwonende 

huishoudens. 

 

4.7  Wonen kan dienend zijn aan andere maatschappelijke opgaven 

De bijzonder kwaliteiten en daardoor grote woningmarktpotentie van de gemeente Stichtse 

Vecht geeft aanleiding om het woonbeleid in te zetten ten behoeve van aangrenzende 

maatschappelijke opgaven. 

 

Met het actualiseren van de Woonvisie, waarvoor onderhavige woningmarktanalyse de opmaat is, 

heeft het gemeentebestuur de gelegenheid om het woonbeleid op uiteenlopende wijze aan te laten 

sluiten op de maatschappelijke opgaven. Zo kan het woonbeleid vooral kwantitatief benaderd 

worden. Dat wil zeggen: zorgen dat het planaanbod kwantitatief aansluit op de geraamde 

woonbehoefte. Dit is, zoals eerder gesteld, vrijwel al het geval. Voorwaarde is dan wel dat de zachte 

plancapaciteit in de loop der jaren verandert in concrete realisatie. Het gemeentebestuur kan het 

woonbeleid ook kwalitatief benaderen. Dat wil zeggen dat naast voldoende woningen ook sprake is 

van een goede match tussen woningvoorraad en bevolkingsontwikkeling. Zoals eveneens gesteld, 

staan partijen de komende jaren dan wel voor een behoorlijke transitieopgave, niet in de laatste 

plaats in de sociale woningvoorraad. Tot slot kan het woonbeleid ook breder ingezet worden, door 

aan te sluiten bij verschillende maatschappelijke opgaven.  

 

Via het woonbeleid kan een stimulans gegeven worden aan herbestemming van leegstaand 

vastgoed, niet in de laatste plaats structureel leegstaande kantoren. Enkele gemeenten in Nederland, 

zoals Nieuwegein, hebben dit al als onderdeel van het gemeentelijk beleid gemaakt. In het kader van 

de aanvullende huisvestingsvraag van Vergunninghouders starten ook recentelijk andere gemeenten 

met het stimuleren van herbestemming.  

Via het woonbeleid kunnen impulsen gegeven worden aan de leefbaarheid en het in stand houden 

van het voorzieningenniveau in kernen.  

Via wonen met welzijn en zorg kan antwoord gegeven worden op de toenemende vraag naar 

begeleid wonen voor dak- en thuislozen uit de maatschappelijke opvang, jongeren uit de residentiële 

jeugdzorg, dementerende thuiswonenden en andere doelgroepen.  
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Afgaande op de consultatiegesprekken en de workshop wordt het gemeentebestuur voorgesteld om 

de actualisatie van het woonbeleid niet te beperken tot het bieden van voorwaarden voor voldoende 

en passende woningen, maar per kern tot een uitwerking te komen waarmee ook andere 

maatschappelijke opgaven ondersteund worden.  
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5. Bijlage (al dan niet kabinet) 
 

Bijlage 5.1 | Verdeling huishoudens naar huishoudenssamenstelling per kern (bron: CBS Statline)   

 

Eenpersoons-
huishoudens 

Meerpersoons-
huishouden 
zonder kinderen 

Huishoudens met 
kinderen 

Stichtse Vecht 31% 30% 39% 

Maarssen 33% 32% 35% 

Maarssenbroek 28% 30% 42% 

Oud-Zuilen 20% 32% 47% 

Plassengebied 35% 31% 34% 

Breukelen 36% 27% 36% 

Plassengebied Breukelen 40% 35% 25% 

W. van het Amsterdam-Rijnkanaal 23% 33% 44% 

Kockengen 29% 30% 41% 

Loenen 32% 31% 37% 

Oud-Over en Mijnden 26% 33% 41% 

Nigtevecht 29% 32% 39% 

 

 

Bijlage 5.2 | Verdeling huishoudens naar leeftijd per kern (bron: CBS Statline)   

 

tot 15 
 

15 tot 25 
 

25 tot 45 
 

45 tot 65 
 

65 jaar en 
ouder 

Stichtse Vecht 18% 11% 23% 31% 17% 

Maarssen 16% 10% 20% 30% 24% 

Maarssenbroek 17% 12% 27% 31% 13% 

Oud-Zuilen 24% 8% 32% 27% 8% 

Plassengebied 15% 11% 20% 36% 18% 

Breukelen 18% 11% 21% 29% 20% 

Plassengebied Breukelen 12% 7% 22% 42% 18% 

W. van het Amsterdam-Rijnkanaal 22% 13% 20% 29% 15% 

Kockengen 19% 12% 22% 30% 17% 

Loenen 19% 10% 19% 31% 21% 

Oud-Over en Mijnden 20% 11% 19% 32% 18% 

Nigtevecht 20% 10% 19% 33% 18% 

 

 

Bijlage 5.3 | Prognose bevolking en huishoudens gemeente Stichtse Vecht 2015-2025  (Bron: AbF 

Socrates 2014) 

 2015 2020 2025 

Bevolking 63.936 64.454 64.932 

Huishoudens 27.771 28.959 29.379 
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Bijlage 5.4 | Prognose huishoudens naar leeftijd gemeente Stichtse Vecht 2015-2025  (Bron: AbF 

Socrates 2014) 

 2015 2020 2025 

Huishoudens <30 jaar 2.013 2.601 2.601 

Huishoudens 30-44 jaar 6.406 6.090 6.166 

Huishoudens 45-64 jaar 11.552 11.269 10.614 

Huishoudens 65-74 jaar 4.458 5.090 5.010 

Huishoudens 75 jaar en ouder 3.342 3.909 4.988 

Totaal 27.771 28.959 29.379 

 

 

Bijlage 5.5 | Prognose huishoudens naar huishoudenssamenstelling gemeente Stichtse Vecht 2015-

2025  (Bron: AbF Socrates 2014) 

 2015 2020 2025 

Alleenstaand 8.695 9.614 9.784 

Paar zonder kind 8.432 8.816 9.203 

Gezin met kinderen 10.644 10.529 10.392 

Totaal 27.771 28.959 29.379 

 

 

Bijlage 5.6 | Prognose woonbehoefte gemeente Stichtse Vecht 2015-2025 naar eigendom en 

woningtype  (Bron: AbF Socrates 2014) 

 2015 2020 2025 

Huur  9.354 9.676 9.679 

Huur eengezinswoningen 5.285 5.317 5.115 

Huur Meergezinswoningen  4.069 4.359 4.564 

Koop  16.756 17.016 17.442 

Koop Eengezinswoningen  14.897 14.972 15.181 

Koop Meergezinswoningen  1.859 2.044 2.261 

Bewoonde andere ruimte (BAR)  1.302 1.604 1.486 

Totaal (excl. BAR) 26.110 26.692 27.121 
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Bijlage 5.7 | Prognose woonbehoefte gemeente Stichtse Vecht 2015-2025 naar kern en eigendom  

(Bron: AbF Socrates 2014) 

 Huur Koop 

 2015 2020 2025 2015 2020 2025 

Breukelen 1.407 1.445 1.495 1.790 1.746 1.793 

Kockengen 409 446 449 715 727 700 

Loenen 743 757 776 862 805 805 

Maarssen 405 418 360 1.328 1.365 1.349 

Maarssenbroek 3.161 3.171 3.271 5.840 5.914 6.253 

Nieuwe ter Aa 47 50 60 119 123 130 

Nieuwersluis 41 44 48 85 87 92 

Nigtevecht 220 194 171 339 379 394 

Oud Zuilen 183 188 214 721 735 728 

Tienhoven 34 32 26 132 136 148 

Vreeland 214 186 171 428 442 466 

Overig 2.490 2.745 2.638 4.397 4.557 4.584 

Totaal 9.354 9.676 9.679 16.756 17.016 17.442 

 

 

 

Bijlage 5.8 | Prognose woonbehoefte huursector gemeente Stichtse Vecht 2015-2025 naar 

prijssegment  (Bron: AbF Socrates 2014) 

 2015 2020 2025 

 Huur <361 euro 1.066 774 738 

 Huur 361-460 euro 1.593 1.362 1.420 

 Huur 460-554 euro 2.737 2.600 2.577 

 Huur 554-652 euro 1.905 2.578 2.505 

 Huur 652-800 euro 1.223 1.316 1.412 

 Huur >800 euro 830 1.046 1.027 

Totaal 9.354 9.676 9.679 

 

 

 

Bijlage 5.9 | Prognose woonbehoefte koopsector gemeente Stichtse Vecht 2015-2025 naar 

prijssegment  (Bron: AbF Socrates 2014) 

 2015 2020 2025 

 Koop <168.000  417 548 659 

 Koop 168-200.000  1.646 1.782 1.907 

 Koop 200-250.000  4.385 4.396 4.404 

 Koop 250-320.000  3.309 3.312 3.327 

 Koop 320-430.000  3.453 3.454 3.531 

 Koop >430.000  3.546 3.524 3.614 

Totaal 16.756 17.016 17.442 
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Bijlage 5.10 | Begrippenlijst 

 

Sociale woningvoorraad | Voorraad huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens van 

710,68 euro/maand (prijspeil 2016), de gereguleerde voorraad en goedkope koopwoningen (tot 

200.000 euro). 

 

Sociale huurvoorraad | Voorraad huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens van 

710,68 euro/maand (prijspeil 2016), ook wel kernvoorraad 

 

Sociale koopvoorraad | Voorraad goedkope koopwoningen (tot 200.000 euro).  

 

Kwaliteitskortingsgrens | De huurgrens waarboven er gekort wordt op de huurtoeslag (409,92 

euro/maand prijspeil 2016).  

 

Aftoppingsgrens | De huurgrens waarboven een huishouden geen recht mee heeft op huurtoeslag 

(586,68 euro/maand voor 1 en 2-persoonshuishoudens en huishoudens met recht op AOW, 628,76 

euro/maand voor 3 of meer persoonshuishoudens zonder recht op AOW, prijspeil 2016) 

 

Liberalisatiegrens | De huurgrens die de scheiding markeert tussen de gereguleerde sociale sector 

en de geliberaliseerde vrije sector (710,68 euro/maand, prijspeil 2016) 

 

Goedkope scheefwonen | Het aantal huishoudens dat woont in een woning onder de 

liberalisatiegrens, terwijl zij geacht worden, op basis van het belastbaar jaarinkomen, zich een 

duurdere woning kunnen veroorloven. Het betreft huishoudens met een belastbaar jaarinkomen 

hoger dan 38.950 euro (prijspeil 2015) in een woning onder de liberalisatiegrens.  

Geschikte woning | Woning waarbij alle primaire vertrekken zich op één verdieping bevinden. 

 

Ladder Duurzame verstedelijking | In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de ladder 

voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis 

in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. Deze handreiking is bedoeld om decentrale 

overheden te helpen de ladder voor duurzame verstedelijking toe te passen. De ladder voor 

duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming 

bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal 

benut wordt. 

Woningzoekende | Persoon die staat ingeschreven bij Woningnet voor een sociale huurwoning in de 

gemeente Stichtse Vecht. 

 

Passief woningzoekende | Persoon die staat ingeschreven bij Woningnet voor een sociale 

huurwoning in de gemeente Stichtse Vecht, maar waarvan op basis van onderzoek in opdracht van 

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken is gebleken dat zij in werkelijkheid niet van plan zijn 

binnen nu en twee jaar te gaan verhuizen.  
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1 INLEIDING

1.0 Actualisaties 

14 december 2017
Het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitplan 
Bisonspoor Maarssen, zoals eerder vastgesteld in juni 
2017, is op 14 december 2017 aangepast om een aantal 
aanvullende inzichten te kunnen verwerken. De eerste 
aanpassing hangt samen met aanvullende ambities om 
een geoptimaliseerd (woningbouw)programma mogelijk 
te maken tussen het huidige politiebureau en de P1-
parkeergarage en deels boven de P1-parkeergarage. 
De tweede aanpassing hangt samen met de ambitie 
voor de ontwikkeling van commerciële, leisure en/
of zorgconcepten (zorgcentrum met eventueel 
zorgwoningen). Hiertoe is de stedenbouwkundige 
essentiekaart aangepast, zijn er twee bouwenveloppen 
benoemd op basis van het vigerende bestemmingsplan 
en zijn er aanvullende randvoorwaarden voor de 
betreffende locaties opgenomen. Daarnaast zijn in het 
hoofdstuk Duurzaamheid de bevindingen van Deltares 
omtrent een klimaatrobuuste ontwikkeling van het 
plangebied opgenomen. 

31 januari 2018
Op 31 januari 2018 is het Stedenbouwkundig kader en 
Beeldkwaliteitplan vastgesteld door de gemeenteraad 
Stichtse Vecht. Het aangenomen amendement om 
voor de locatie Bisonspoor 333 een bouwhoogte toe 
te staan van maximaal 40 meter, is (op de pagina’s 4, 
25, 26 en 34) verwerkt in dit document. Aangaande 
de motie ‘speelplaatsen en parkeren Bisonspoor’ zijn 
ook de speelplekken expliciet benoemd en zijn er 
aanvullende referentiebeelden en randvoorwaarden 
opgenomen (op de pagina’s 42, 45, 47 en 48).

1.1 Aanleiding 
Voor u ligt het stedenbouwkundig kader en 
beeldkwaliteitplan voor de architectuur en de openbare 
ruimte van het gehele plangebied rondom winkelcentrum 
Bisonspoor. In dit document worden verschillende 
aspecten behandeld, van ontwerpafwegingen tot 
technische randvoorwaarden. Dit zijn onder andere de 
situering van gebouwen, de hoogtes en beeldkwaliteit 
hiervan, de structuur van de openbare ruimte en hoe te 
parkeren. 

Een stedelijke omgeving met een eigen kwaliteit, 
als tegenhanger van de historische dorpskern, 
die de bezoekers aangenaam verrast en gastvrij 
verwelkomt. Een plek met een menselijke maat en 
schaal,  die inwoners van Maarssenbroek ervaren als 
onderdeel van hun wijk. Voor de ondernemers een 
aantrekkelijk winkelconcept gekoppeld aan een heldere 
ruimtelijke structuur, als basis voor een duurzaam en 
toekomstbestendig winkelcentrum. 

1.2 Planproces 
Dit document is een vervolgstap op het bestaande 
Ambitiedocument Bisonspoor, vastgesteld door de 
gemeenteraad in december 2016. Het voorziet in 
stedenbouwkundige vertrekpunten en een ruimtelijk 
afwegingskader voor de reeds geformuleerde ambities, 
ten aanzien van de architectuur en openbare ruimte van 
het winkelcentrum en de omliggende bebouwing.

Het plangebied wordt begrensd door het spoor aan 
de noordzijde en de watergangen aan de oost, zuid en 
westzijde van Bisonspoor (zie luchtfoto blz 4). 

Samen met winkeliers is door de eigenaar van het 
Winkelcentrum Bisonspoor, een proces tot vernieuwing 
van het gebouw geïnitieerd. In samenwerking met de 
gemeente Stichtse Vecht zijn in het Ambitiedocument 
ambities benoemd die bijdragen aan een kwaliteitsimpuls, 
zowel van het vastgoed als van de openbare ruimte in 
de directe omgeving van het winkelcentrum. Realisatie 
van de gedeelde ambities moet zorgen voor:

• het creëren van werkgelegenheid;
• stimuleren van bestedingen binnen de   
 gemeente;
• verbetering van het voorzieningenniveau;
• meer bedrijvigheid in de kantoortorens;
• grotere bezettingsgraad winkelunits;
• betere parkeergelegenheid;
• betere en veilige(re) bereikbaarheid;
• een sociaal prettiger verblijfs- en winkelgebied.
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De geplande opwaardering van het winkelcentrum 
volgt op een recente renovatie van de kantoortorens 
en bij schrijven van het document liggen er reeds 
verschillende ontwerpvoorstellen voor onder andere 
het winkelcentrum zelf, de parkeergarage op de P1 
locatie en woningbouw op de P2 locatie. Intussen is 
ook de (woning)bouw op de herontwikkelingslocatie 
aan het marktplein bijna voltooid. 

Dit document legt een stedenbouwkundig kader 
vast; een raamwerk dat op hoofdlijnen de ruimtelijke 
samenhang van ontwikkelingen rondom het 
winkelcentrum borgt.  Daarnaast biedt het ook 
flexibiliteit en ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. 
Middels het beeldkwaliteitplan wordt gestuurd op 
de ruimtelijke en architectonische samenhang van 
de verschillende ontwikkellocaties en de openbare 
ruimte daartussen. Het  stedenbouwkundig kader is er 
op gericht lopende en toekomstige ontwikkelingen in 
te bedden in een nieuwe ruimtelijke structuur. Deze 
nieuwe ruimtelijke structuur schept voorwaarden voor 
een toekomstbestendig en duurzaam winkelcentrum. 
Het stedenbouwkundig kader en het beeldkwaliteitplan 
vormen voor onder andere de Welstandscommissie het 
toetskader voor de (her)ontwikkeling van Bisonspoor. 

Voor de openbare ruimte wordt een inrichtingsplan 
opgesteld als uitwerking van het Ambitiedocument 
en het beeldkwaliteitplan. Hiermee wordt samenhang 
gecreëerd tussen de openbare ruimte van het 
winkelcentrum en de wijk Bisonspoor. 

Het Ambitiedocument geldt als vertrekpunt voor het 
stedenbouwkundig kader en het beeldkwaliteitplan. 
De uitgangspunten uit het Ambitiedocument worden 
zoveel mogelijk meegenomen in dit vervolgdocument.

1.3 Communicatie 
Elk onderdeel van de omvangrijke aanpassing van het 
Bisonspoor wordt gecommuniceerd met omwonenden 
en mensen uit Maarssen. 

Bij het opstellen van het Ambitiedocument zijn eerder 
verschillende partijen betrokken. De uitkomsten van 
de consultatie van deze partijen zijn opgenomen in de 
bijlage van dit document (zie pagina 62).

1.4 Randvoorwaarden Beleid 
De beleidskaders zoals geformuleerd in het 
Ambitiedocument zijn opgenomen in de bijlage van dit 
document (zie pagina 62).

1.5 Retailvisie
(Inter)nationale trends en ontwikkelingen kunnen 
van grote invloed zijn op de ontwikkeling van lokale 
detailhandel. Denk aan internetwinkels, of het 
toenemend succes van de horeca in stadscentra. Het 
kunnen inspelen op dergelijke trends is bepalend voor 
de toekomstbestendigheid van mede dit winkelgebied.

Het snel kunnen inspelen op veranderende 
retailconcepten heeft invloed op de gebouwde ruimte 
en architectuur van Bisonspoor. Het is daarom van 
belang flexibel te kunnen anticiperen met ruimtelijke 
en architectonische middelen op deze hedendaagse 
en toekomstige veranderingen met een blijvende 
ruimtelijke kwaliteit.

1 INLEIDING
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Bisonspoor ligt in Maarssenbroek, een uitbreidingswijk 
uit de jaren ’70 en ’80 voor zo’n 23.000 inwoners nabij 
de historische kern van het dorp Maarssen.

Vanaf de middeleeuwen tot ongeveer 1970 
was Maarssenbroek agrarisch gebied. De naam 
Maarssenbroek voert terug op een gebied met een 
moerasachtig karakter.

Het contrast tussen Maarssen-dorp en Maarssenbroek 
is duidelijk zichtbaar, laatstgenoemde heeft een meer 
stedelijke uitstraling t.o.v. het dorpse karakter van 
Maarssen-dorp. Dit contrast wordt versterkt door 
de harde scheidslijn die wordt gevormd door het 
Amsterdam-Rijnkanaal en parallel daaraan de eerder 
aangelegde spoorlijn tussen Utrecht en Amsterdam. 
Samen met de aanleg van de snelweg A2 hebben deze 
drie elementen voor een groot deel bijgedragen aan de 
bereikbaarheid van Maarssen. 

Inmiddels bestaat Maarssenbroek uit veertien 
woonwijken. Het centrum van Maarssenbroek vormt  
het voorzieningencentrum voor heel Maarssen, maar 
heeft tevens een ook regionale  functie met als hart het 
winkelcentrum, treinstation en omliggende functies. 

Het winkelcentrum Bisonspoor (fase 1) werd in 
1981-1982 gerealiseerd. Het ontwerp, getekend 
door Groosman uit Rotterdam was voor die tijd erg 
modern met prefab gevelelementen. Het plan omvatte 
11.000 m2 winkels, 17.000 m2 kantoor en 2.500 m2 
recreatieruimte. Al bij de ontwikkeling van Bisonspoor 
wordt aansluiting gezocht met de grootschalige 
infrastructuur. In de vorm van loopbruggen naar het 
station en de gebouwde parkeergarages worden 
verschillende verkeersstromen van elkaar gescheiden. 
Het maaiveld is voornamelijk het domein van de auto.

De oorspronkelijke stedenbouwkundige en 
architectonische uitwerking is karakteristiek voor de 
tijdsgeest waarin het complex gebouwd is en vertrekt 
vanuit structuralistische principes.

Binnen het structuralisme is een gebouw meer dan een 
optelling van functies. De architectuur moet menselijke 
activiteiten mogelijk maken en sociale contacten 
bevorderen. Gebouwen bestaan voornamelijk uit kleinere 
eenheden, meestal van dezelfde vorm, die zich op één 
of andere manier herhalen. De kleinere eenheden zijn 
gebaseerd op de menselijke maat en vormen samen 
een totaalstructuur.  Bij de inrichting van de openbare 
ruimte stond de auto centraal en werd langzaam verkeer 
gescheiden van autoverkeer. Hierdoor is een sterke 
scheiding ontstaat tussen interieur en exterieur en wordt 
het winkelcentrum als introvert ervaren. De buitenruimte is 
vooral een functionele ruimte met weinig belevingswaarde.
* http://www.joostdevree.nl/shtmls/structuralisme.shtml

2 CULTUURHISTORIE 
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Het Bisonspoor winkelcentrum voor de verbouwing

De polder van Maarssenbroek in 1975 Huidige situatie
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Inmiddels zijn de loopbruggen ontmanteld en heeft 
de oorspronkelijke architectuur een gedateerde 
uitstraling. De laatste jaren wordt gewerkt aan 
het opknappen van het gebieden de gebouwen. In 
2011 is gestart met diverse kleinere renovaties en 
vervolgens het vernieuwen van de kantoortorens die 
op het winkelcentrum staan. Tegelijkertijd heeft het 
stationsplein een impuls gekregen met onder meer de 
nieuwbouw van MAR’CS. Aan de andere zijde van het 
winkelcentrum is de oorspronkelijke sporthal gesloopt 
en is er een multifunctioneel centrum voor in de plaats 
gekomen. Het opknappen heeft zich in de meeste 
gevallen beperkt tot kleinschalige incidentele ingrepen 
met name op gebouwniveau. De rust en eenheid die 
voorheen uitging van de architectuur lijkt daarmee 
uiteengevallen in een diffuse verzameling van objecten 
zonder duidelijke oriëntatie en samenhang.   

Met het verdwijnen van de loopbruggen en door de 
komst van nieuwbouw is het winkelcentrum meer 
verscholen komen te liggen. De ontsluitingsring 

Bisonspoor voelt sinds deze nieuwe ontwikkelingen 
meer aan als een functionele expeditiestraat. De 
relatie en samenhang tussen het winkelcentrum en zijn 
omgeving is daarmee onder druk komen te staan. De 
meeste entrees zijn niet uitnodigend. Een uitzondering 
hierop vormt de noordoost zijde van het winkelcentrum, 
het MAR’CS en het stationsgebouw. Samen omkaderen 
ze een plein dat een entree vormt tot beide functies. 
 
Een nieuw Bisonspoor
Het stedenbouwkundige kader stuurt op het creëren 
en herstellen van de ruimtelijke en architectonische 
samenhang tussen de verschillende onderdelen van het 
winkelcentrum en het realiseren van een aantrekkelijke 
openbare ruimte. Ook wordt ingezet op het verbeteren 
van de relatie van het winkelcentrum met de directe 
omgeving en op een eigentijdse uitstraling voor 
wonen, werken en winkelen. Het doel hiervan is de 
zichtbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkingskracht 
van Bisonspoor te versterken voor nu en in de toekomst.

2 CULTUURHISTORIE
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De huidige economische situatie noodzaakt tot 
aanpassing van het oorspronkelijke programma 
met meer flexibiliteit en een goede fasering. Het 
Ambitiedocument omschrijft uitvoerig de bestaande 
situatie en knelpunten rondom het winkelcentrum 
Bisonspoor en benoemd de programmatische 
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de 
stedenbouwkundige visie en beeldkwaliteitsplan.

3.1 Huidige situatie (volgens Ambitiedocument)
Winkelcentrum Bisonspoor maakt onderdeel uit van de 
jaren ‘70-80 uitbreidingswijk Maarssenbroek. Het is 
een groot overdekt winkelcentrum verdeeld over twee 
etages met gratis parkeervoorzieningen. Er bevinden 
zich zowel food als non-food winkels en er zijn diverse 
horecagelegenheden. Boven het winkelcentrum bevinden 
zich kantoortorens.
Kenmerkend zijn de galerijflats en kantoortorens op het 
winkelcentrum, de 2 parkeergarages met (leegstaande) 
kantoortorens en de vele appartementengebouwen
en voorzieningen rondom het winkelcentrum. Het gebied 
heeft een stenig karakter door de vele parkeerplaatsen 
die rondom de appartementengebouwen en het 
winkelcentrum zijn gesitueerd. Het plangebied bestaat uit 
het winkelcentrum zelf met de bebouwing erboven en de 
parkings P1 en P2 met de kantoorgebouwen 5 en 6.

Parking P1 en kantoorgebouw 6
De belangrijkste en grootste parkeergelegenheid vormt 
parking P1. De tweelaagse parkeergarage heeft 650 
parkeerplaatsen die bereikbaar zijn vanuit de Safariweg 
en Bisonspoor. De technische staat van de parking is door 
achterstallig onderhoud matig doch veilig. Op de begane 
grond kunnen in de parking ook fietsen gestald worden, 
maar daar wordt relatief weinig gebruik van gemaakt. Er zijn 
stallingsplekken voor de winkelwagens van de supermarkten 
Albert Heijn en Dirk van den Broek. Dwars door de parking 

ligt de voetgangersverbinding van en naar de noordelijk 
gelegen woonwijk Antilopespoor. Op de begane grond is 
er vanuit de parking via een voetgangersoversteekplaats 
direct toegang tot het winkelcentrum. Een traverse vormt 
de verbinding tussen de parking en het winkelcentrum op 
de eerste verdieping. Het kantoorgebouw 6 is niet meer in 
gebruik en staat net als de parking op de nominatie om 
gesloopt te worden.

Parking P2 en kantoorgebouw 5
Aan de westzijde van het winkelcentrum is een tweelaagse 
parking P2 (350 parkeerplaatsen) en kantoorgebouw 5 
gelegen. De parking heeft de ingang aan de Safariweg en 
de uitgang aan de Bisonspoor. De bouwwerken bevinden 
zich in de zelfde staat als parking P1 en kantoorgebouw 
6, en zullen ook gesloopt worden. Er is vanuit parking P2 
geen directe verbinding met het winkelcentrum dat aan 
deze zijde een anoniem en enigszins ‘unheimisch” karakter 
heeft. Naast parking P2 ligt het tankstation Tango en 
vakgarage Accuraat.

Winkelcentrum
Het winkel- en kantorencentrum Bisonspoor vormt 
samen met het Safarigebouw het grootschalige 
voorzieningencentrum van Maarssenbroek. Vanwege de 
centrale ligging en goede bereikbaarheid vanuit de regio 
heeft het winkelcentrum een bovenlokale winkelfunctie 
gekregen, met bezoekers uit Maarssen, Breukelen, 
maar ook Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Het 
voorzieningencentrum bevat in haar huidige verschijning 
circa 20.500 m² detailhandel, 1.600 m², horeca, 2.000 
m² dienstverlening en ca. 1.300 m² recreatieruimte. Op 
het complex staan 180 galerijwoningen en kantoren. De 
kantoortorens zijn ontsloten via het winkelcentrum. In het 
winkelcentrum zijn twee winkellagen aanwezig. De tweede 
verdieping is verbonden met één van de parkeerdekken 
middels een loopbrug. Aan de noord- en oostzijde van 

het winkelcentrum zijn parkeergarages aanwezig met in 
totaal circa 1000 parkeerplaatsen. Daarnaast zijn op 
maaiveldniveau nog 244 parkeerplaatsen aanwezig.
 
Marktplein
Aan de zuidzijde van het winkelcentrum ligt het Marktplein. 
Dit plein met in het midden het kunstwerk “De Naald” doet 
dienst als parkeerplaats en op zaterdag is hier de markt. 
Aan het Marktplein ligt het bedrijvenverzamelgebouw 
Bisonstaete en de voormalige bibliotheek. Dit 
laatste pand is gesloopt en er wordt momenteel een 
appartementencomplex met 60 appartementen met een 
halfverdiepte parkeergarage (voor huurders) gebouwd. 
Nadat de bouw van het appartementencomplex gereed is 
zal de gemeente Stichtse Vecht het Marktplein herinrichten 
waarna er nog beperkt geparkeerd kan worden.

Huidige wegenstructuur Bisonspoor 
Rond winkelcentrum Bisonspoor ligt een binnenring. 
Rondom Bisonspoor loopt de Safariweg. De binnenring 
kent een ringstructuur met een verplichte rijrichting tegen 
de klok in.

Parkeren
Het parkeren vindt plaats op maaiveld (oranje aanduidingen 
op de kaart) en in twee parkeergarages: P1 en P2. De 
parkeerplaatsen op maaiveld zijn eigendom van de 
gemeente Stichtse Vecht. De parkeergarages P1 en P2 zijn 
in privaat eigendom, net als de winkels en de kantoorruimtes 
die daarboven liggen. De parkeerplaatsen op maaiveld 
aan Bisonspoor zijn te bereiken via de binnenring. P1 is 
bereikbaar via de binnenring en de Safariweg. P2 is alleen 
bereikbaar via de Safariweg. De uitgang van P2 zit zowel 
aan de Safariweg als aan de binnenring. De parkeergarages 
zijn met slagbomen afgesloten en geopend van 08:00uur 
tot 02:00uur.
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Laden en lossen
Het laden en lossen in Bisonspoor vindt op een aantal 
locaties plaats:
•  Achter de HEMA op het parkeerterrein
•  Achter Albert Heijn/Bison Bowling op het parkeerterrein
•  Naast Dirk van den Broek (tussen Dirk van den Broek 

en het politiebureau)
•  Op het marktterrein
•  Naast het Safarigebouw

3.2 Ontwikkelingen 
Ook de ambities ten aanzien van het toekomstig 
vastgoed en de herinrichting van de openbare ruimte 
staan benoemd in het Ambitiedocument. 

De geplande renovatie van het winkelcentrum gaat 
gepaard met een aantal grote wijzigingen in de 
functieverdeling van het winkelcentrum en de overige 
functies. Daarnaast wordt er door de geplande sloop van 
de twee kantoortorens op de P1 en P2 locaties in totaal 
12.000m2 onttrokken aan de kantoormarkt. Op de P2 
locatie wilt de huidige eigenaar ongeveer 200 tot 300 
appartementen terugbouwen. De parkeerfaciliteiten 
voor het winkelcentrum zullen voor het overgrote 
deel worden geconcentreerd op de huidige P1 locatie. 
Hiervoor wordt een nieuwe meerlaagse parkeergarage 
op deze locatie gerealiseerd. Deze ontwikkelingen 
hebben een grote invloed op het openbaar gebied 
rondom het winkelcentrum. In het Ambitiedocument 
zijn ook nog een aantal andere aanvullende functies 
benoemd, zoals een gezondheidscentrum en business 
centrum als toevoeging op het bestaande programma 
rondom Bisonspoor en ter verdichting van het 
winkelcentrumcomplex. 

Ook de locaties van het Politiekantoor, Bisonstaete, 
Bisonspoor 332 en 338 (waar op het moment van 

schrijven van dit document nog geen concrete plannen 
voor zijn) zouden in de toekomst herontwikkeld 
kunnen worden en zijn daarom toegevoegd aan dit 
stedenbouwkundig document. Ook hier kunnen 
mogelijk nieuwe functies worden toegevoegd aan het 
Bisonpoor die verder bijdragen aan het versterken van 
een levendig, uitnodigend en aantrekkelijk karakter 
van het centrumgebied Bisonspoor. Stedelijke ‘leisure’ 
functies zoals een wijktheater, bioscoop of museum 
kunnen nog goed worden ingepast in het plangebied. 
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3.3 Fasering 
Het stedenbouwkundig plan bestaat uit meerdere 
opgaven voor zowel de gebouwen als de openbare 
ruimte die in meerdere fasen worden uitgevoerd. De 
uitvoeringswerkzaamheden voor de openbare ruimte 
en gebouwen dienen logistiek op elkaar te worden 
afgestemd en vinden te allen tijde in overleg met de 
gemeente plaats.

Fase 0 
Tijdelijke parkeervoorzieningen en routing als 
voorbereiding op fase 1.

Fase 1
De sloop en vernieuwing van de parkeergarage op 
de locatie P1. De nieuwe parkeergarage krijgt een 
capaciteit, gelijkwaardig aan de huidige hoeveelheid 
parkeerplaatsen van de locaties P1 en P2. De openbare 
ruimte rondom de nieuwe P1 locatie wordt bij de 
oplevering van het gebouw eveneens heringericht.

Fase 2
De renovatie en wijziging van de eerste twee 
verdiepingen van het winkelcentrum. Hierbij wordt de 
gehele buitengevel vernieuwd en een aantal ingangen 
verplaatst of gesloten. De openbare ruimte aan de 
(nieuwe) entrees wordt heringericht, met de nadruk op 
het Marktplein en het plein tussen het winkelcentrum 
en MAR’ CS. Deze fase gaat bijvoorkeur gelijktijdig op 
met fase 1.
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Fase 3 
De kantoortoren en parkeergarage op de locatie 
P2 worden gesloopt en vervangen door een 
appartementencomplex. Het is bij het schrijven van 
dit document nog onduidelijk wat er precies met 
het tankstation en de garage gaat gebeuren. Voor 
de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van het 
winkelcentrum is de herontwikkeling van deze  locatie 
echter van groot belang. Dit geldt ook voor de openbare 
ruimte rondom het tankstation en de P2 locatie. Met 
name vanaf de Safariweg en het P&R terrein vormt 
deze hoek de voorkant van Bisonspoor.

Fase 4
Deze fase betreft een aantal cruciale locaties die het 
winkelcentrum vanaf de hoofdinfrastructuur een nieuw 
modern gezicht kunnen geven; het Politiekantoor, 
Bisonstaete en Bisonspoor 332. Deze locaties bieden 
tevens kansen om Bisonspoor beter te verankeren aan 
zijn omgeving. Bij een eventuele herontwikkeling van 
deze locaties zijn andere partijen (eigenaren) betrokken 
ten opzichte van de eerste drie fasen. Het is van belang 
hen ook tijdig te betrekken in dit proces.

Fase 5
De sociale woningbouw rondom Bisonspoor kan in een 
latere fase ook worden meegenomen als potentiële 
herontwikkeling. Met name de aansluiting op maaiveld 
kan hier aan kwaliteit winnen.  

3 PROGRAMMA
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4  STEDENBOUWKUNDIG KADER

4.1 Identiteit Bisonspoor
Bisonspoor is herkenbaar als een karakteristiek 
centrumgebied waar verschillende activiteiten; wonen, 
winkelen, werken en recreatie samenkomen. Voor zowel 
bewoners als bezoekers is het gebied goed bereikbaar. 
Nieuwe en bestaande doelgroepen vinden hier hun 
weg. De van oorsprong krachtige ‘superstructuur’, 
ontworpen als architectonische eenheid geeft, na 
diverse veranderingen door de tijd heen, aanleiding 
voor een nieuwe stedenbouwkundige totaalopzet met 
een hedendaagse vertaling.
Om te komen tot gedeelde criteria ten aanzien van 
de stedenbouwkundige, architectonische opzet 
en toekomstige inrichting van de openbare ruimte 
rondom het winkelcentrum is - in aanvulling op het 
bestaande Ambitiedocument - een overkoepelende 
stedenbouwkundige visie voor het plangebied 
opgesteld.  Deze visie is geschreven op basis van 
een reeks bestaande en nieuwe stedenbouwkundige 
kernwaarden.
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4.2 Stedenbouwkundige Kernwaarden
De onderstaande stedenbouwkundige kernwaarden 
zijn reeds aanwezig en vormen een uitgangspositie 
waarbinnen verschillende ontwikkelingen kunnen 
plaatsvinden:

Strategische Positie
Bisonspoor heeft een centrale positie binnen 
Maarssenbroek en is strategisch gelegen ten opzichte 
van bovenlokale infrastructuur. Het kanaal, het spoor 
en de Safariweg als hoofdwijkontsluiting, vormen een 
duidelijke begrenzing van het gebied. De schaal en maat 
van de bebouwing aan de noord- en oostzijde sluit aan 
op de beleving vanuit de passerende auto en trein- en 
busreiziger. De bebouwing aan de zuid- en westzijde 
sluit aan op de bezoekers vanuit de omliggende 
woonwijken. 

Groenstructuur
Maarssenbroek heeft een kenmerkende groenstructuur. 
Deze structuur begeleidt de hoofdinfrastructuur door 
verschillende woonbuurten. De groenstructuur wordt 
strategisch ingezet om de ruimtelijke relatie met de wijk 
te versterken t.b.v. de oriëntatie in het gebied en om de 
verblijfskwaliteit van het winkelcentrum Bisonspoor te 
vergroten. 

Van grote naar kleine gebouwen
De bebouwing rondom de Bisonspoorweg, heeft een 
grotere schaal dan de bebouwing in de omliggende 
woonbuurten. De woonwijken worden gekenmerkt 
als een woonmilieu met voornamelijk grondgebonden 
woningen en bijbehorende voorzieningen. Aan de 
zuidwest zijde van het winkelcentrum, daar waar het 
gebied direct grenst aan de omliggende woonbuurten, 
hebben de gebouwen een kleinere schaal. Richting de 
Safariweg worden de gebouwen in schaal en maat groter, 

hier zijn appartementengebouwen en kantoorgebouwen 
van 4-6 lagen terug te vinden. Door intensivering van 
het programma is er sprake van schaalvergroting om en 
nabij het winkelcentrum Bisonspoor. Hiermee wordt 
het contrast tussen Bisonspoor en de omliggende 
buurten versterkt. 

Ensemblevorming (Eenheid vs. Diversiteit)
De oorspronkelijke opzet en het gebouwontwerp van 
het winkelcentrum wordt gekenmerkt als een gebouwde 
totaalstructuur. Er was sprake van een architectonische 
samenhang tussen verschillende gebouwvolumes, 
de doorlopende plint en verbindingsbruggen 
op verdiepingsniveau. Latere toevoegingen en 
gebouwtransformaties, zoals het multifunctionele 
Safari-, stations- en MAR’CS gebouw, zorgen ervoor 
dat er steeds meer architectonische diversiteit in 
het gebied is ontstaan. Nieuwe architectonische 
programmatische eenheden moeten zorgvuldig worden 
afgestemd op de schaal en maat van het gebied. Zij 
versterken de diversiteit van het centrum Bisonspoor 
als geheel.  Dit geeft ruimte voor flexibiliteit en diverse 
verschijningsvormen, maar vraagt per ontwikkeling 
om een architectonische eenheid of ensembles. De 
bestaande schaal en maat van de huidige gebouwen zijn 
daarbij richtinggevend voor in de verschijningsvorm van 
de architectuur. In het beeldkwaliteitsplan  worden op 
bijzondere plekken uitzonderingen gefaciliteerd. Deze 
dragen vanuit de omgeving gezien bij aan de oriëntatie 
en herkenbaarheid van Bisonspoor.  

Fijnmazig Netwerk
Naast de positionering van Bisonspoor aan de 
hoofdinfrastructuur, heeft het gebied ook een fijnmazig 
netwerk van plekken, pleinen en passages. De ambitie 
is, binnen en buiten zorgvuldig in elkaar over te laten 
lopen om zo de verblijfskwaliteit te versterken. Het 
winkelplein binnen in  het winkelcentrum presenteert 
zich straks naar buiten toe als een welkom voor de 
bezoekers. Het langzaam verkeersnetwerk vanuit de 
omliggende wijken sluit hierop aan.

Tweede maaiveld
Kenmerkend aan de ontwikkeling van Bisonspoor 
als werk- en winkelconcept uit de jaren ’80 is de 
introductie van een tweede maaiveld. Dit maaiveld 
wordt bereikbaar gemaakt middels loopbruggen en 
stijgpunten in het winkelcentrum. Deze bevinden zich 
in het openbaar gebied en winkelcentrum op strategisch 
gekozen plekken. Ze zorgen voor een zichtbare 
dynamiek en dragen bij aan de stedelijke beleving. De 
loopbruggen en stijgpunten zijn opvallende elementen 
in de openbare ruimte en benadrukken de publieke 
toegankelijkheid. Hierboven bevindt zich het derde 
maaiveld, een daklandschap tussen de kantoortorens 
dat wordt behandeld als vijfde gevel.

4  STEDENBOUWKUNDIG KADER
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Strategisch gelegen, aan de 
hoofdontsluiting, langs het kanaal en 

het spoor

Verankering in groenstructuur van 
Maarssen

Fijnmazig netwerk van langzaam verkeer met een 
diagonale verbinding tussen het Safarigebouw en 

het station 

De grove korrel van het centrum 
versus de kleinere korrel van de 

omringende woonwijken

Bisonspoor heeft een gelaagde 
opbouw 

Onderlinge afstemming van 
volumes

1. Strategische positie 2. Groenstructuur

5. Fijnmazig netwerk

3. Korrel

6. Tweede maaiveld4. Ensemblevorming
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4.3 Visie Bisonspoor
Bisonspoor kan vanuit bovenstaande kernwaarden 
een eigen, hedendaagse architectonische identiteit 
aannemen. Eén waarbij wordt geleund op de eenheid en 
rust van het oorspronkelijke ontwerp en één die lonkt 
naar de karakteristieke diversiteit van uitnodigende 
stedelijke centra. Het leunen komt onder andere tot 
uitdrukking in de aandacht voor de menselijke schaal 
en maat; een herkenbare routing door het gebied en 
eenduidigheid in het ontwerp van de openbare ruimte 
(als podium) voor de gebouwen. 
Het lonken heeft onder andere te maken met het 
verbijzonderen van de pleinen als onderdeel van de 
openbare ruimte; de zichtlijnen tussen de verschillende 
gebouwen door; en de uitnodigende en expressieve 
uitstraling van de gebouwen naar de omgeving. Zo krijgt 
Bisonspoor een divers, stedelijke uitstraling passend 
bij een uitnodigend centrumgebied. Aantrekkelijk voor 
meerdere doelgroepen (ondernemers en bewoners) en 
voor ieder wat wils. Door de prominente ligging aan 
de wijkontsluitingsweg en langs het spoor, bepaalt 
Bisonspoor het ‘gezicht’ van Maarssenbroek.
Deze uitgangspunten zijn vertaald naar een visie op 
hoofdlijnen, die de ruimtelijke stedenbouwkundige 
samenhang borgt. Deze zijn verbeeld in de 
stedenbouwkundige visiekaart. Architectonische 
aspecten en inrichtingsaspecten van de openbare ruimte 
worden verder uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan en 
zijn vertaald naar gebiedsgerichte criteria. 

4  STEDENBOUWKUNDIG KADER
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Drie deelgebieden
Bisonspoor bestaat uit drie kenmerkende deelgebieden:
• Het centrale winkelhart, bestaande uit het 

winkelcentrum in de plint en op de 1e verdieping, 
met daarop de twee ensembles van woon- en 
kantoorgebouwen. Hierbij horen ook de twee 
autonome gebouwvolumes aan het marktplein.

• De representatieve buitenwand gericht op de 
Safariweg als ontvangstgebied van bezoekers en 
passanten met de auto en het openbaar vervoer. 
De schaal en maat van de gebouwen is hier groter, 
met ruimte voor een hoogte-accenten tot 70 m en 
een aantal lagere volumes. De gebouwen wijken 
in architectonische expressie af van de bestaande 
ensembles. 

• De groene binnenschil grenzend aan de omliggende 
woonwijken, opgebouwd uit vrijstaande volumes, 
ontspannen in het groen. De woongebouwen laten 
zich daarbij kenmerken als ensemble terwijl het 
Safarigebouw daar als afwijkend volume tussenuit 
springt.

Het ‘Bisonplein’
De nu nog versnipperde openbare ruimte rondom 
het winkelcentrum word straks door middel van een 
eenduidige inrichting van de openbare ruimte één 
geheel. De openbare ruimte is herkenbaar als een 
doorlopend stedelijk plein met een hoogwaardige 
inrichting en een duidelijke begrenzing. Het 
‘Bisonplein’ is straks de onderlegger van het centrale 
winkelhart en de representatieve buitenwand. 
Dit omvat het winkelcentrum, de parkeergarage, 
appartementsgebouwen met multifunctionele plint, 
het politiekantoor en andere mogelijke programma’s. 
Ook de gebouwen in de representatieve wand langs 
de Safariweg komen eveneens op het ‘Bisonplein’ 
te staan, waarmee het winkelcentrum zich met de 
inrichting van de openbare ruimte ook presenteert 
naar de hoofdwijkontsluiting. Het gebied is autoluw 
en vrachtwagens ten behoeve van bevoorrading zijn te 
gast.

Differentiatie van het  plein door routing, 
programmering en situering 
‘De Bisonpromenade’
Met het creëren van een aantal nieuwe entrees voor 
het winkelcentrum ontstaat er een nieuwe, meer 
directe publieke looproute tussen het Station en 
Safarigebouw ‘de promenade’. Om de looproute tussen 
deze plekken te veraangenamen en bezoekers naar het 
winkelcentrum te trekken wordt deze route en andere 
routes herkenbaar gemaakt door subtiele afwijkingen in 
de inrichting van het plein. Ook de verbinding tussen de 
nieuwe parkeergarage en het winkelcentrum wordt zo 
herkenbaar gemaakt.
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Differentiatie van het  plein door routing, 
programmering en situering

‘Bisonmarkt’, ‘Bisonallee’, ‘Bisonpoort’, ‘Bisonplantsoen’, en 
‘Bisondok’
Daar waar nieuwe entrees worden gerealiseerd krijgen 
de pleinruimtes rondom het winkelcentrum ook een meer 
publieke functie en meer verblijfskwaliteit, waardoor 
mensen langer in het gebied en het winkelcentrum 
verblijven. De inrichting van deze verblijfsruimtes 
wordt gestuurd door het gebruik van de ruimte, zoals 
de markt en de aangrenzende functies. Door subtiele 
accenten, andere programmering of gebruikswaarde 
krijgen deze plekken een eigen karakter, maar blijven zij 
wel onderdeel van het ‘Bisonplein’. 

Bisonallee Bisonallee

Bisonplantsoen

Bisonmarkt

Bisonpoort

Bisonprommenade

Bisondok

Bisontransferium
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Gebouwaccenten
In de representatieve buitenwand is ruimte voor 
hoogbouwaccenten. Langs het Amsterdam-Rijn 
kanaal en het spoor Amsterdam-Utrecht, wordt een 
representatief hoogbouwvolume gerealiseerd (max. 70m) 
dat functioneert als landmark en voor de voorbijganger 
beleefbaar is vanaf het spoor, het kanaal, de N230 en 
N402. De huidige locatie van het politiebureau vormt 
de entree voor automobilisten komende vanaf de A2. 
In tegenstelling tot het huidige politiekantoor is het 
wenselijk dat hier (bij een eventuele herontwikkeling) 
een meer alzijdig gebouw komt te staan dat qua hoogte 
aansluiting zoekt bij het MAR’CS gebouw (max 40m). 
Het gebouw is expressief, autonoom en heeft een 
eigenzinnig architectonisch silhouet. Bij een eventuele 
herontwikkeling van Bisonspoort 332 en Bisonstaete 
zijn locale hoogte-accenten mogelijk, die  de beleving 
van autonome gebouwen op het ‘Bisonplein’ en in de 
groene schil versterken.

Groene structuren als begrenzing van het plein
Het ‘Bisonplein’ wordt begrensd door de Safariweg 
en de Bisonspoor(weg). Alhoewel de openbare ruimte 
buiten het stedelijk ‘Bisonplein’ geen onderdeel vormt 
van de inrichtingsopgave bepaalt deze wel in sterke 
mate de manier waarop men het plein ervaart. Daarom 
worden wel een tweetal wenselijke principeprofielen 
omschreven. De principeprofielen tonen de wens om 
de groenstructuur rondom het centrum te versterken, 
een kwaliteit van Maarssenbroek die bij voorkeur tot op 
het ‘Bisonplein’ te ervaren is.

Herkenbare entrees
De langzaamverkeersroutes uit de wijk komen 
vanzelfsprekend uit op het ‘Bisonplein’. De fiets- 
en voetgangerspaden die naar het centrum leiden 
bevinding zich in het groen en worden begeleid door 
hagen of bomen. Door middel van de bestrating of 
passende inrichtingselementen zijn de plekken waar 
deze routes uitkomen op het plein herkenbaar gemaakt.

4  STEDENBOUWKUNDIG KADER
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5 BEELDKWALITEITSPLAN

5.1 Algemeen
Dit hoofdstuk behandelt het beeldkwaliteitsplan 
voor ontwikkelingen op het Bisonspoor. Het is een 
instrument dat de kwalitatieve uitgangspunten vastlegt 
met betrekking tot het te ontwikkelen vastgoed en de 
inrichting van de openbare ruimte. Met dit document 
kan sturing worden gegeven aan het ontwikkel- en 
ontwerpproces, waarmee de kwaliteit wordt bewaakt. Na 
vaststelling door de raad wordt dit beeldkwaliteitsplan 
onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en 
is daarmee het toetsingskader voor welstand bij de 
beoordeling van omgevingsvergunningen. Welstand 
geeft een advies op de vergunningsaanvraag. De 
kwaliteit wordt tijdens het proces bewaakt door 
één supervisor voor de stedenbouwkundige en 
architectonische kwaliteit. Deze supervisor zorgt ook 
voor de afstemming met welstand en de gemeente.

Tijdens de planontwikkelingsfase wordt advies 
gevraagd aan belanghebbenden. Dit kan bijvoorbeeld 
via een werkgroep samengesteld uit bewoners en 
winkeliers van grote- en kleine winkels in Bisonspoor en 
de directe omgeving. Hierbij gaat het om omwonenden 
uit de woonwijken Antilopespoor, Duivenkamp, 
Kamelenspoor en afgevaardigden van belanghebbende 
organisaties en geïnteresseerden. 

Waardering 
Bisonspoor is een interlokaal knooppunt en functioneert 
op twee niveaus. Als eerste is het een belangrijk element 
in de structuur van Maarssen. Als tweede is het door 
zijn ligging een belangrijke schakel in het regionale 
winkelaanbod. In Maarssen kan het gezien worden als 
de belangrijkste winkellocatie. Het is een aanvulling op 
het historische centrum.
Een vernieuwing van het winkelcentrum op zowel 
architectonisch als functioneel niveau is belangrijk voor 
een hoge waardering door zijn bezoekers en om zijn 
voorbestaan te garanderen. De functiewijzigingen en 
de uitbreidingen van het aantal woningen op de locatie 
kan er voor zorgen dat het Bisonspoor zijn bestaande 
functie in Maarssen en omgeving kan waarborgen en 
versterken. 
Elk project rondom het ‘Bisonplein’ wordt gekleurd door 
zijn eigen historische, stedelijke en landschappelijke 
context. Het ‘Bisonplein’ is hierin het stedelijke centrum 
van Maarssen. 

Beleid 
• Het niveau van welstandstoetsing is relatief hoog. 

Dit is in overeenstemming met de methodiek en de 
inhoud van de welstandsnota. Voor de toetsing van 
nieuwe ontwikkelingen in Bisonspoor vormen dit 
stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitplan het 
uitgangspunt. Daarvoor wordt dit beeldkwaliteitplan 
(op relevante onderdelen) toegevoegd aan de 
nieuwe welstandsnota.

• Het beleid is gericht op het vernieuwen van de 
karakteristieken van de ruimtelijke structuur, 
openbare ruimte en bebouwing, 

• Specifieke (historische) kenmerken van de 
ruimtelijke structuur en openbare ruimte per plek, 
vormen de uitgangspunten voor nieuwbouw. 

• Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een individuele 
opzet van gebouweenheden. 

• Gebouweenheden staan op de openbare ruimte. 
De plint is zo ontworpen dat het zorgvuldig de 
overgang openbaar / privé vormgeeft. 

• De wijzigingen die afgelopen jaren en in de 
toekomst plaats gaan vinden vragen om een nieuwe 
stedenbouwkundig fundament en aanvullend 
beeldkwaliteitsplan. 

• Toepassing van duurzame installaties en materialen 
worden ruimtelijk zorgvuldig (in de architectuur en 
openbare ruimte) ingepast.

• Een duurzaam architectonisch beeld dat 
veranderende retailconcepten kan dragen, nu en in 
de toekomst. 
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Activiteiten
Het Bisonspoor bestaat uit clusters van wonen, 
winkelen, werken, uitgaan, wandelen, verblijven en 
parkeren. 

Sfeer en karakter 
De ruimtelijke uitstraling van het Bisonspoor als gebied, 
voldoet aan de volgende beschrijving: 
• Van stedelijk luwte naar stedelijk compact. 
• Dynamisch en modern. 
• Menselijke maat en schaal, in verhouding tot de 

bezoeker.
• Een verfrissende winkelervaring die staat voor 

transparantie en uitnodigend  is naar de bezoeker. 
• Diversiteit in bebouwing, samenhang in de openbare 

ruimte. 
• Een levendig en verrassend kernwinkelgebied. 

Architectonische kenmerken 
De architectuur van het Bisonspoor, P1, P2 en overige 
nieuwe ontwikkelingen voldoet aan de volgende 
beschrijving:
• Bouwblokken zijn alzijdig.
• Gebouwen staan, waar mogelijk, als paviljoens op 

het ‘Bisonplein’. Een open kolomstructuur in de 
plint van het gebouw draagt bij aan “de paviljoen 
kwaliteit” en gebouwen “op” het plein. 

•  Gebouwen hebben een herkenbare opbouw van 
plint, middendeel en dakbeëindiging.

•  Gebouwen faciliteren een goede oriëntatie over het 
‘Bisonplein’.

• Gebruik van samengestelde, duurzame composiet 
materialen met een eigentijdse en tactiele 
detaillering.

• De gekozen materialisering maakt de architectuur 
vriendelijk en benaderbaar en geeft een nadrukkelijk 
reliëf aan de gevels.

• Kleurgebruik varieert: per gebouw een eigen 
kleurschema.

• Reclame is onderdeel van of geïntegreerd in de 
architectuur.

• Duurzame maatregelen vormen wanneer zij 
worden toegepast een integraal onderdeel van de 
architectuur of bepalen de expliciete expressie. 

• Materialen zijn duurzaam, verouderen mooi 
en hebben een technologische of ecologische 
oorsprong. “Doe het gewone buitengewoon.”

• Schakering van kleuren, vergroot het contrast van 
de bebouwing onderling.  

 

5 BEELDKWALITEITSPLAN
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Bouwblokken hebben een 
alzijdige oriëntatie

1. Alzijdig 2. Presentatie 3. Driedeling

4. Hoekexpressie

7. Kleurgebruik 8. Reclame 9. Duurzaamheid

5.Materiaal 6. Plastiek

Gebouwen faciliteren een 
goede oriëntatie over het 

‘Bisonplein’

Kleurgebruik varieert: 
per gebouw een eigen 

kleurschema

Reclame is onderdeel 
van of geïntegreerd in de 

architectuur

Duurzame maatregelen vormen, 
wanneer toegepast, een integraal 
onderdeel van de architectuur of 
bepalen de expliciete expressie. 

Gebouwen staan als 
paviljoens op het plein

Gebouwen hebben een 
herkenbare opbouw van 

plint, middendeel en 
dakbeëindiging

Gebruik van 
samengestelde, duurzame 
composiet materialen met 
een eigentijdse en tactiele 

detaillering 

De gekozen materialisering 
maakt de architectuur 

vriendelijk en benaderbaar 
en geeft een nadrukkelijk 

reliëf aan de gevels

5 BEELDKWALITEITSPLAN
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5.2 Gebouwen 
Op de volgende pagina’s zijn per gebouwdeel en 
programmaonderdeel de randvoorwaarden met 
betrekking tot beeldkwaliteit weergegeven. 

In de Essentiekaart hiernaast zijn de belangrijkste 
uitgangspunten met betrekking tot de positie van de 
gebouwen in relatie tot de openbare ruimte benoemd. 

Deze kaart is op 14 december 2017 geactualiseerd 
met twee bouwenveloppen conform het vigerend 
bestemmingsplan ten behoeve van een optimalisatie 
van het (woningbouw)programma. 

5 BEELDKWALITEITSPLAN

P

P

Max. 70m

Max. 40m

Max. 28-35m

Max. 10-16m

Max. 10-16m

Max. 27m

Max. 25-35m

Max. 37m

indicatie rooilijn met marge 
(+-2,0m)

Legenda

indicatie optioneel 
ontwikkelvlak

ontwikkelvlak t.b.v. optimalisatie 
(woon)programma conform 
vigerend bestemmingsplan

indicatie vaste rooilijn

representatieve kop/accent

indicatie entree(zijde) garages

terugleggen rooilijn 
*tenminste op begane grond

vrije looproute door of langs 
gebouw

vrije bevoorradingsroute 
(onder gebouw door)

entree winkelcentum 

indicatie aantal entree(zijde)s

alzijdige oriëntatie 

P
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m

zoekgebied P1 garage
a 135m lengte

zoekgebied 
Bisonspoor 333

Max. 13m 
(+10% voor 
eventuele 
dakopbouw)
P1 locatie

Bouwenvelop conform 
vigerend bestemmingsplan 

t.b.v. herontwikkeling

Aansluiting 
Middendeel

Max. 28m lijn
Bisonspoor 383

Aansluiting 
Middendeel

Max. 70m lijn
P2 locatie

Max. 70m lijn
P2 locatie

Indicatie:
 tot ±50% 

bebouwd t.b.v. 
doorzichten

Max. 40m lijn
Bisonspoor 333

Max. 40m lijn
Bisonspoor 333

Max. 37m lijn P1
Max. 27m lijn P3

conform vigerend
bestemmingsplan 

Max. 28-35m lijn
Bisonspoor 332

5 BEELDKWALITEITSPLAN
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Winkelcentrum Bisonspoor
Het winkelcentrum is de eye-catcher van het ‘Bisonplein’ 
en ondergaat een volledige transformatie. De plint 
van het gebouw heeft een doorlopend karakter. De 
architectuur van de plint presenteert zich, door middel 
van materiaal- en kleurgebruik, als een herkenbare 
eenheid. Duidelijke entrees zorgen ervoor dat  je als 
bezoeker gemakkelijk de weg vindt. Reclame-uitingen 
en entrees van de winkels zijn een integraal onderdeel 
van de architectuur van de plint. De gevel van het 
winkelcentrum is dermate flexibel dat naast de centrale 
entrees, ook individuele winkels hun etalage of entree 
op de openbare ruimte kunnen richten. De aansluiting 
van de plint op het maaiveld en de bovenliggende 
volumes is zorgvuldig gedetailleerd. 

Massa & Vorm
• Het winkelcentrum op de begane grond is als een 

eenduidig volume zichtbaar en functioneert als één 
plateau voor de gebouwen daarbovenop. 

• De plint vormt een doorlopend geheel met 
transparante en overzichtelijke hoeken ten behoeve 
van de oriëntatie van bezoekers op het plein. 

• De woon- en kantoortorens staan als kenmerkende 
ensembles op deze plint en hebben een duidelijke 
dakbeëindiging. 

• Nieuwe gebouwde ontwikkelingen, zoals mogelijk op 
de Parkeerlocatie P3 en P4 vormen een nadrukkelijk 
onderdeel van de plint van het winkelcentrum óf 
vormen een nadrukkelijk zelfstandige toevoeging 
met een eigen architectonische expressie (zie p30).

• Het dak van het winkelcentrum wordt als een 5e 
gevel mee-ontworpen.

Gevel
• Zolang de achterliggende functie het mogelijk maakt, 

heeft de gevel een hoge mate van transparantie.
• Entrees zijn duidelijk herkenbaar.
• Reclame-uitingen en entrees zijn een integraal 

onderdeel van de architectuur van de plint.
• Stijgpunten van appartementen en kantoren 

zijn geïntegreerd in de gevel en zijn zorgvuldig 
ontworpen, passend bij de ruimtelijke kwaliteit van 
het gebouw als geheel. 

5 BEELDKWALITEITSPLAN

Een onderscheidende, doorlopende plint met 
transparante overzichtelijke hoeken

Daklandschap mee-ontworpen als 5e gevel
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Detaillering, kleur & Materiaal
• De overgang tussen de openbare ruimte en de plint 

van het gebouw en de overgang tussen de plint 
en  de gebouwvolumes daarboven zijn nauwkeurig 
vormgegeven en gedetailleerd.

• De plint heeft een sterk samenhangende uitstraling. 
Uitvoering van de plint in één kleurtint of met een 
subtiel kleurverloop draagt hieraan bij.

•  Weersinvloeden en verwering geen invloed hebben 
op het aanzicht. 

Overig
• Verlichting wordt mee-ontworpen met de 

architectuur, ’s avonds verrijkt het de openbare 
ruimte maar is niet overdadig of storend aanwezig.

• Het gevelontwerp is flexibel qua indeling en 
transparantie en kan bij huurderswisseling gewijzigd 
worden zonder dat dit het aanzicht in negatieve zin 
beïnvloedt. 

‘Bisonpoort’, ‘Bisonplantsoen’, ‘Bisondok’
Ter hoogte van de Bisonpoort, het Bisonplantsoen en 
het Bisondok zijn programmatische toevoegingen als 
gedeeltelijke invulling van deze pleinruimtes kansrijk. 
Uitgangspunt is een goede relatie tussen binnen en 
buiten en dat de openbare  ruimte in schaal en maat 
nog herkenbaar blijft als plein. Vanuit het oogpunt 
van beeldkwaliteit zijn er twee architectonische 
uitwerkingsmogelijken denkbaar. 
De ontwikkelingen zijn een nadrukkelijk onderdeel 
van de plint van het winkelcentrum óf herkenbaar 
als zelfstandige volumes (op kolommen) die zich 
nadrukkelijk presenteren als toegevoegde volumes op 
het ‘Bisonplein’. In het geval er andere functies dan 
winkels worden gerealiseerd krijgt de ontwikkeling 
van een zelfstandig volume op het plein de voorkeur. 
Op de volgende pagina zijn de beeldkwaliteiseisen 
geformuleerd voor het toevoegen van nieuwe volumes 
(en programma) op de pleinruimtes rondom het 
winkelcentrum met het Bisondok als voorbeeld.

‘Business center’ 
Op het dak van het winkelcentrum wordt de 
realisatie van een business centrum verkend.  Bij het 
toevoegen van nieuwe volumes op het dak van het 
winkelcentrum geldt ook dat deze herkenbaar zijn als 
zelfstandige volumes die zich nadrukkelijk presenteren 
als toegevoegde autonome volumes met een eigen 
expressie in relatie tot de bestaande volumes op de 
plint van het winkelcentrum. 

Verlichting mee-ontworpen in de gevelZorgvuldige detaillering plint t.o.v. openbare ruimte

5 BEELDKWALITEITSPLAN
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‘Bisondok’ - P3 Locatie 
De huidige parkeerlocatie (P3) t.h.v. de Hema zal worden 
ingezet t.b.v. bevoorrading van het winkelcentrum, 
maar kan op termijn wel worden overbouwd. In het 
Ambitiedocument wordt de ontwikkeling van een 
gezondheidscentrum als optie genoemd. Ook andere 
aanvullende programma’s op het winkelareaal, zoals 
leisureprogramma’s zijn denkbaar. De ontwikkeling 
is een nadrukkelijk onderdeel van de plint van het 
winkelcentrum óf herkenbaar als een zelfstandig 
volume (op kolommen) en presenteert zich nadrukkelijk 
als een toegevoegd paviljoen op het ‘Bisondok’. Bij een 
zelfstandig volume heeft dit volume een eigen expressie 
en wordt dit functioneel verbonden middels bruggen 
en stijgpunten met de omliggende programma’s en 
openbare ruimte. De dakrand van het volume verspringt 
ten opzicht van het bestaande daklandschap van het 
winkelcentrum. Daarbovenop is een paviljoen een 
bijzondere toevoeging. 

Massa & Vorm 
• Massa van 1 tot 2 bouwlagen (max. 12m). 
• Qua bouwhoogte verspringt het volume licht t.o.v. 

het bestaande daklandschap.
• Het volume staat grotendeels op kolommen, 

de ruimte onder het volume is sociaal veilig en 
overzichtelijk. Nissen of doodlopende gangen 
worden vermeden.

 • Het dak is bij voorkeur beloopbaar en maakt deel 
uit het van 2e of 3e maaiveld.  

• Op het dak (van de bouwmassa tot 12 m) is ruimte 
voor een paviljoen met een eigen architectonische 
expressie (max. 20m vanaf maaiveld, afhankelijk van 
de footprint) 

•  Bij een hogere of afwijkende bouwmassa (op 
basis van het vigerende bestemmingsplan) is 
afstemming m.b.t. de positionering, dimensionering 
en architectonische expressie van het volume i.r.t. 
bestaande en nieuwe gebouwvolumes noodzakelijk. 

• De buitenzijde van het volume wordt alzijdig 
ontworpen.  Het dak en de onderzijde van de 
bouwmassa worden als gelijkwaardig aan de gevel 
mee-ontworpen.

• Aan het volume kunnen loopbruggen worden 
gekoppeld naar het winkelcentrum of de P2 locatie.

Gevel
• De architectuur van de gevel heeft bij een zelfstandig 

volume een eigen expressie en is complementair 
aan het winkelcentrum.

Detaillering, kleur & Materiaal
• De materiaal en kleurkeuze is bij een zelfstandig 

volume complementair hieraan.
•  Weersinvloeden en verwering hebben geen invloed 

op het aanzicht. 

Overig
• Verlichting wordt mee-ontworpen met de 

architectuur, ’s avonds verrijkt het de openbare 
ruimte maar is niet overdadig of storend aanwezig.  

 
Bovenstaande uitgangspunten gelden ook voor 
eventuele zelfstandige gebouwde toevoegingen op de 
Bisonpoort en het Bisonplantsoen.

5 BEELDKWALITEITSPLAN

Paviljoen op het dak als bijzondere toevoegingVoorbeeld van ‘urban accupuncture’, 
bouwen op kolommen over/op bestaande ontwikkeling

Verbinding van architectuur middels bruggen en stijgpunten
en herkenbare geleding
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Parkeergarage - P1 Locatie
De nieuwe parkeergarage is voor de autorijdende 
bezoeker het visitekaartje van het winkelcentrum. Een 
heldere routing en duidelijke oriëntatie voor de bezoeker 
in samenhang met de architectuur, zorgen voor een 
vanzelfsprekende verbinding naar het winkelcentrum. 
Het gevelbeeld kent een duidelijk stramien, een opdeling 
passend bij de gebouwkorrel van de omgeving. Een 
architectonisch accent ter hoogte van de entree nodigt 
de bezoeker uit, al vanaf de Safariweg. Het nieuwe 
‘Bisonplein’ loopt visueel onder de parkeergarage door. 
Kolommen, stijgpunten en verbindingsbruggen dragen 
bij aan de architectuur. Ze vormen geen belemmering 
voor de oriëntatie of sociale veiligheid in de garage.

Ten behoeve van een optimalisatie van het (woningbouw)
programma staat het vigerende bestemmingsplan ook 
een herontwikkeling op de kop van de P1 locatie toe. 
Afstemming omtrent de inpassing van deze mogelijke 
ontwikkeling i.r.t. de ontwikkeling van de parkeergarage 
en Bisonspoor 333 is dan noodzakelijk.

Massa en vorm 
• De parkeergarage wordt vormgegeven als een 

autonoom volume op het ‘Bisonplein’. 
• De vorm van de parkeergarage voegt zich als 

vanzelfsprekend in de meerduidige context en is 
een uitdrukking van de functie en de constructie.  

• De massa van de parkeergarage heeft een maximum 
van vijf bouwlagen.  

• Bovenop de parkeergarage is ruimte voor een 
aanvullend (‘leisure’) programma als dakopbouw 
met een eigen architectonische expressie.

•  Bij het toevoegen van een ander programma 
zoals woningbouw in een hogere bouwmassa 
(op basis van het vigerend bestemmingsplan) is 
afstemming m.b.t. de positionering, dimensionering 
en architectonische expressie van het volume i.r.t. 
bestaande en nieuwe gebouwvolumes noodzakelijk. 

• De begane grond maakt nadrukkelijk onderdeel uit 
van het ‘Bisonplein’. 

Gevel
• Het gevelbeeld is niet monotoon, maar dynamisch  

en ritmisch, bij voorkeur met een zichtbaar stramien. 
Zo voegt de gevel zich naar de schaal en maat van 
de omliggende bouwvolumes en de verschillende 
passanten (van voetgangers tot automobilisten).

• Gevels van de garage sluiten aan op de ruimtelijke 
karakteristiek van de aanliggende stedelijk ruimte.

• Entrees van de garage, zowel die voor de auto’s als 
voor voetgangers zijn duidelijk herkenbaar.  

• Gevels tonen de functie en hebben een 
architectonische kwaliteit. 

• Gevels van de parkeergarage hebben een hoge 
mate van transparantie ten behoeve van daglicht 
toetreding en sociale veiligheid.

Detaillering, kleur en materiaal 
• De parkeergarage is, net als de andere bouwdelen, 

zorgvuldig en goed gedetailleerd. 
• Kleurgebruik en verlichting geven schaal, maat en 

oriëntatiepunten aan het gebouw.
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Autonoom volume op het plein, 
openbare ruimte loopt door in de begane grond

Opvallend stijgpunt als verspringend geveldeel Kleurgebruik en verlichting geven schaal en maat aan het 
gebouw 
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Landmark - P2 Locatie 
De P2 locatie wordt straks dé nieuwe woonlocatie 
van Maarssenbroek. Binnen de ontwikkeling is ruimte 
voor een nieuwe landmark tot 70m hoogte. Woningen 
met een weids uitzicht voor de bewoners, zijn voor 
een voorbijganger onderdeel van een aantrekkelijk, 
alzijdig en eigentijds gebouwvolume als baken van 
het Bisonspoor. Op de hogere verdiepingen is de 
vorm vrijer en meer uitgesproken, een gebouw dat 
de treinreiziger en automobilist op grotere afstand 
doet omkijken!  De uitdaging voor de P2 locatie is 
ook om op de lagere niveaus een woonkwaliteit te 
creëren die een toevoeging is op, en gebruik maakt 
van, de bestaande omgeving. Het volume sluit op 
de onderste lagen qua vorm aan bij de omliggende 
bebouwing en zorgt hier ook voor geborgenheid voor 
de voetganger en fietser. Dit betekent dat de plint 
voldoende functies bevat en bijdraagt aan een meer 
levendig straatbeeld met een menselijke maat en schaal 
rondom het Bisonspoor. Parkeren vormt een integraal 
onderdeel van de architectuur en draagt bij aan een 
hoogwaardige uitstraling van de nieuwe P2 locatie 
naar de omgeving. Het mogelijk terugbrengen van 
verbinding op verdiepingsniveau vanaf de P2 locatie 
naar het winkelcentrum creëert extra dynamiek in het 
openbaar gebied.

Massa & Vorm
•  Ensemblevorming, niet één gebouw, maar een 

samengesteld gebouwcomplex van tenminste twee 
architectonische volumes.

• Zorgvuldige opbouw van volumes met duidelijke, 
afwisselende verspringingen in hoogte, waarbij 
‘wandvorming’ wordt voorkomen. 

•  De architectuur is rijzig en heeft een dynamische 
een Sculpturale kwaliteit

• De locatie biedt ruimte aan één hoogteaccent met 
een bouwhoogte van maximaal 70m. 

• Het geheel heeft een iconische architectonische 
kwaliteit.

•  Herkenbare geleding bestaande uit een plint, 
middendeel en een dakbeëindiging: 
o Hoog basement, met hoge begane grond in 

verhouding met de plint van het MAR’CS.
o Middendeel in verhouding met de omgeving.
o Verbijzondering bovenste verdieping (bij de 

Landmark).
•  Vanuit de kantoortorens op het winkelcentrum 

worden doorzichten tussen (of langs) de 
appartementsgebouw vrijgehouden richting het 
kanaal. En waar mogelijk ook routes op maaiveld 
niveau.

• Aan ‘Bisonallee’ zijde verspringt de rooilijn, waarmee 
een meer afwisselende straatwand wordt gecreëerd 
als accent in de openbare ruimte.   

• Entrees zijn duidelijk herkenbaar in de massa van 
het gebouw.

• De entree van de parkeergarage is gesitueerd aan 
de Safariweg.

• Het dak van de lager gelegen bouwdelen wordt als 
een 5e gevel mee-ontworpen. 

• Een eventueel opgetild maaiveld heeft een semi-
openbaar karakter met bijbehorend programma.

5 BEELDKWALITEITSPLAN

Herkenbaar samengesteld volume en alzijdige oriëntatie

Composiet materiaalgebruik
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Gevel
• Binnen het volume en de gevelopbouw zijn 

verschillende functies afleesbaar.
• Bergingen ten behoeve van appartementen leiden 

niet tot blinde gevels. 
• Commerciële ruimtes hebben hoge transparante 

puien, deze markeren de overgang openbaar  privé. 
Er worden geen luifels toegepast en de puien liggen 
in de lijn van de gevel,

• Stijgpunten van appartementen zijn geïntegreerd in 
de gevel en zijn zorgvuldig ontworpen, passend bij 
de ruimtelijke kwaliteit van het gebouw als geheel.

• Gevelopeningen, balkons en loggia’s creëren in 
de opbouw van de gevels en het materiaal, een 
duidelijke gevelplastiek. 

Detaillering, kleur en materiaal 
• Detaillering, kleur en materiaalgebruik is zorgvuldig 

gekozen en complementair aan het materiaalgebruik 
in de directe omgeving.

• De materialisatie geeft uiting aan het gebouw als 
één samengesteld volume of de herkenbaarheid van 
architectonische ensembles.

Overig
•  Verlichting wordt mee-ontworpen met de 

architectuur, ’s avonds verrijkt het de openbare 
ruimte maar is niet overdadig of storend aanwezig.    

•  Het zicht op het dak van lager gelegen volumes 
is aantrekkelijk (bijvoorbeeld door een groene 
dakbedekking of programmatische toevoegingen) 

•   Toekomstige woningbouw op de P2 locatie bevindt 
zich buiten een 20m radius van het vulpunt van het 
tankstation.  Om  optimaal gebruik te maken van 
de P2 locatie is een verplaatsing van het vulpunt 
(bij voorkeur naar de overzijde van de Safariweg) 
wenselijk.

Bisonspoor 383 
Gezien de woningbouwontwikkeling op de P2 locatie  
is het wenselijk dat ook de huidige locatie van de 
garage inclusief tankstation, wordt meegenomen als 
herontwikkeling. Het type bedrijvigheid, gericht op de 
auto, met bijbehorend bestemmingsverkeer, sluit straks 
niet meer aan op de toekomstige programmering van 
het ‘Bisonplein’ als autoluw centrumgebied.

De locatie kan zowel voor woningbouw als een meer 
commercieel of maatschappelijk programma (zoals  een 
nieuwe locatie voor het politiekantoor) worden ingezet. 

Het bouwvolume en de architectuur hebben of een 
nadrukkelijk zelfstandige expressie of zijn een integraal 
onderdeel (in beeld en vorm) van de P2 ontwikkeling.  
De bouwhoogte sluit aan op de bebouwing aan de 
overzijde van het Bisonspoor en is maximaal 28m. 
De architectuur geeft uitdrukking aan de positie van 
het gebouw als entree aan de noordoostzijde van het 
plangebied en heeft een representatieve uitstraling. 

5 BEELDKWALITEITSPLAN

Aantrekkelijk daklandschap Een representatief kopvolume als entree t.h.v. Bisonspoor 383Reliëf in de opbouw van de gevels
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Bisonstaete 
Het Bisonstaetegebouw gaat bij een toekomstige 
herontwikkeling een meer nadrukkelijke relatie aan 
met de nieuwe Bisonmarkt. Het gebouw kenmerkt zich 
als een paviljoen op het plein. Door het verkleinen van 
de huidige footprint kunnen de stedenbouwkundige 
kwaliteiten van het plein zoals aanlooproutes en 
de bezonning van het plein worden verbeterd. De 
architectuur zorgt voor een goede interactie tussen 
de gebruikers van het marktplein en het programma in 
de begane grond van het gebouw. Daarnaast creëert 
het gebouw stedenbouwkundig gezien ruimte voor de 
Bisonpromenade. Een opgetild volume zorgt voor een 
onderdoorgang naar het Safarigebouw. Het gebouw 
zweeft hier boven het plein en heeft een poortfunctie 
voor de bezoeker komend vanaf het Safarigebouw. 

Massa en Vorm
• Eén herkenbaar volume op het ‘Bisonplein’. 
• Afhankelijk van de footprint is de maximale 

bouwhoogte 25m tot 35m (voor een slank gebouw).

• Een uitnodigende (onder)doorgang t.b.v. de looplijn 
‘de diagonaal’ tussen Station en Safarigebouw.

• Er wordt rekening gehouden met de schaduwwerking 
van het volume op de Bisonmarkt.

• Het volume heeft een herkenbare dakbeëindiging.

Gevel
• Het programma op de begane grond gaat een relatie 

aan met het ‘Bisonplein’.
• Commerciële ruimtes hebben hoge transparante 

puien, deze markeren de overgang openbaar / privé. 
• Er worden geen luifels toegepast en de puien liggen 

in de lijn van de gevel.
• De gevels dragen bij aan de ervaring van het gebouw 

als een paviljoen op het ‘Bisonplein’ 
• Stijgpunten van appartementen zijn geïntegreerd in 

de gevel en zijn zorgvuldig ontworpen, passend bij 
de ruimtelijke kwaliteit van het gebouw als geheel. 

• Kopgevels worden als voorgevel ontworpen.
• Bergingen ten behoeve van appartementen leiden 

niet tot blinde gevels.  

•  De entrees van een mogelijke garage, zowel die 
 voor de auto’s als voor voetgangers, zijn duidelijk 

herkenbaar in de massa van het gebouw.  

Detaillering, kleur & Materiaal
• De overgang tussen openbare ruimte, plint en 

middendeel is nauwkeurig vormgegeven en 
gedetailleerd.

• De materialisatie is complementair aan het 
reeds toegepaste en toekomstige materiaal van 
de gebouwen en openbare ruimte rondom de 
Bisonmarkt.

•  De weersinvloeden en verwering hebben geen 
invloed op het aanzicht. 

Overig
• Verlichting wordt mee-ontworpen met de 

architectuur, ’s avonds verrijkt het de openbare 
ruimte maar is niet overdadig of storend aanwezig

5 BEELDKWALITEITSPLAN

Opgetild volume t.b.v. onderdoorgang Een herkenbaar volume op het ‘Bisonplein’De begane grond gaat een relatie aan met de openbare ruimte
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Bisonspoor 333
Een toekomstige herontwikkeling van de 
Politiebureaulocatie grijpt de mogelijkheid aan het 
nu onopvallende gebouw te vervangen door een 
uitnodigend entreegebouw met een meer gemengd 
programma en publieke functie gericht op de bezoeker 
vanaf de Safariweg. De architectuur benut de vrije 
ligging van de locatie en is alzijdig en expressief. Een 
architectonisch baken wat bijdraagt aan de oriëntatie 
van het gebied. Het gebouw maakt nieuwsgierig en 
de vorm toont de functie op een subtiele en abstracte 
wijze. De lichte entree aan het ‘Bisonplein’ daagt je uit 
om het gebouw te betreden. 

Massa & Vorm
• De locatie markeert de entree van het gebied voor 

de auto- en fiets bezoeker vanaf de Safariweg. Een 
opvallend, alzijdig en representatief volume trekt 
bezoekers naar het gebied

• Het gebouw is expressief, autonoom en heeft een 
eigenzinnig architectonische silhouet.

• Het gebouw is gezamenlijk met het Bisonspoor 
332 een poortgebouw, dit komt tot uiting in de 
architectuur.  

• De bouwmassa zoekt qua bouwhoogte aansluiting 
op de omliggende bebouwing en heeft, afhankelijk 
van de footprint, een maximale bouwhoogte van 
40m.

• Het gebouw heeft geen traditionele dakbeëindiging. 
• In het volume smelten publieke en private delen 

samen. 

Gevel
• De menselijke maat komt in de gevelopbouw terug 

door middel van transparante en gesloten vlakken. 
• In de gevelgeleding wordt een relatie gezocht met 

het naastgelegen appartementengebouw op het 
winkelcentrum.

• Het volume wordt voorzien van een transparante 
plint. 

• De hoeken van het gebouw aan de Safariweg en 
Bisonspoor vormen een accent in het straatbeeld. 

Detaillering, Kleur en Materiaal
• Detaillering, kleur en materiaalgebruik zijn 

zorgvuldig gekozen en complementair aan het 
materiaalgebruik in de directe omgeving.

• Het volume is, net als de andere bouwdelen, 
zorgvuldig en goed gedetailleerd. 

Overig
• Verlichting wordt mee ontworpen met de 

architectuur, ’s avonds verrijkt het de openbare 
ruimte maar is niet overdadig of storend aanwezig.    

Actualisatie 31 januari 2018
Met de aanpassing van de maximale bouwhoogte 
voor de locatie naar 40 meter, vormt één integrale 
ontwikkeling van woningbouw op de kop van de 
P1 locatie en Bisonspoor 333 een aantrekkelijke 
ontwikkelvariant. Bij de ontwikkeling van een 
architectonisch ensemble vormen het doorzicht tussen 
de gebouwen en de afzonderlijke herkenbaarheid van 
de individuele gebouwen, belangrijke uitgangspunten 
vanuit beeldkwaliteit.

5 BEELDKWALITEITSPLAN

Expressief autonoom volume Transparant en gesloten vlakken met hoekaccent Transparante plint, verrijkend nachtbeeld
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Bisonspoor 332
De locatie van Bisonspoor 332 fungeert als een schakel 
tussen ‘Bisonplein’ en Duivenkamp. Een toekomstige 
herontwikkeling van dit gebouw is aanleiding voor een 
alzijdig paviljoen in het groen met een expressieve vorm 
dat een relatie vormt met de toekomstige architectuur 
op de huidige politiebureaulocatie, Bisonspoor 333. De 
gevel van het gebouw toont de functie en is expressief. 

Massa en Vorm
• Het gebouw wordt ontworpen als een paviljoen in 

een groene omgeving.
•  Afhankelijk van de footprint is de maximale 

bouwhoogte 28m tot 35m (voor een slank gebouw).
• De vorm van het gebouw is expressief en autonoom.
• Het gebouw vormt gezamenlijk met de politiebureau 

locatie, Bisonspoor 333 een poort tot het gebied, 
dit komt tot uiting in de architectuur.  

• Plasticiteit in de vorm. 
• Het gebouw heeft geen traditionele dakbeëindiging. 

Gevel
• Het programma op de begane grond markeert de 

overgang openbaar / privé. 
• Stijgpunten zijn geïntegreerd in de gevel en zijn 

zorgvuldig ontworpen, passend bij de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebouw als geheel. 

• Kopgevels worden als voorgevel ontworpen.
• Bergingen ten behoeve van appartementen leiden 

niet tot blinde gevels.  

Detaillering, kleur & Materiaal
• De overgang tussen openbare ruimte, plint en 

middendeel is nauwkeurig vormgegeven en 
gedetailleerd. 

• Detaillering, kleur en materiaalgebruik is zorgvuldig 
gekozen en complementair aan het materiaalgebruik 
in de directe omgeving.

 
Overig
• Verlichting wordt mee-ontworpen met de 

architectuur, ’s avonds verrijkt het de openbare 
ruimte maar is niet overdadig of storend aanwezig.    

 

Expressieve vorm van een ‘paviljoen’ in het groen Expressieve vorm van ‘paviljoens’ in het groen Alzijdig gebouw met een transparante plint

5 BEELDKWALITEITSPLAN
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Voetgangersbruggen 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor 
de huidige voetgangersbrug óf wanneer er nieuwe 
voetgangersbruggen worden gerealiseerd. Elke brug 
heeft vanuit alle zichthoeken een hoogwaardige 
uitstraling. De architectuur is slank, transparant en 
dynamisch. Elke brug biedt een eigen uitzicht op het 
‘Bisonplein’. Vanaf de voetgangersbrug ervaart de 
gebruiker zijn omgeving vanuit steeds veranderende 
gezichtsvelden. 

Massa en vorm 
• De vorm van de bruggen is autonoom en eigentijds.
• Slank volume
• Hoge mate van plasticiteit
• Een brug heeft een maximale hoogte van drie 

bouwlagen.  

Uitstraling
• De bruggen hebben een hoge mate van plasticiteit
• De bruggen zijn overwegend transparant

Detaillering, kleur en materiaal
• De overgang tussen de verbindingsbruggen en de 

gebouwen waar ze op aansluiten is nauwkeurig 
vormgegeven en gedetailleerd, 

Overig
• Verlichting wordt mee-ontworpen met de 

architectuur, ’s avonds verrijkt het de openbare 
ruimte maar is niet overdadig of storend aanwezig.

• Het ontwerp en de toegankelijkheid van de bruggen  
is waar dat kan vandalismebestendig.

Voor objecten als de verbindingsbruggen en 
commerciële ruimtes zijn de criteria erop geënt dat, als 
deze elementen worden gerealiseerd, hiervoor criteria 
aanwezig zijn. De aanwezigheid van de criteria in dit 
document brengt geen inspanningsverplichting met zich 
mee tot het realiseren van meerdere verbindingsbruggen 
tussen het winkelcentrum en omliggende gebouwen.  
 

Voetgangersbruggen markeren de verbindingen De bruggen zijn overwegend transparant

De bruggen hebben een hoge mate van plasticiteit

Verlichting wordt mee-ontworpen met de architectuur

5 BEELDKWALITEITSPLAN
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6.1 Ruimtelijke kwaliteit ‘Bisonplein’
De inrichting en uitstraling van de openbare ruimte 
van het ‘Bisonplein’ krijgt een nieuwe hoogwaardige 
en hedendaagse invulling die past bij een uitnodigend 
winkelgebied. De belangrijkste kenmerken van de 
openbare ruimte staan hiernaast aangeduid. De publieke 
ruimte straalt rust en eenheid uit en functioneert als 
ruimtelijke onderlegger voor de gebouwen die erop 
staan. Het materiaalgebruik is eenduidig. Het gebied is 
autoluw zodat er ruimte is om te (be)leven, winkelen, 
recreëren en spelen. De verblijfsplekken variëren in 
afmetingen en gebruik. Daarmee nodigt de ruimte uit tot 
ontmoeten en verblijven. Looproutes zijn zo aangebracht 
dat de binnenruimte in en de buitenruimte rondom het 
winkelcentrum zorgvuldig in elkaar overlopen en men 
zich gemakkelijk weet te oriënteren in het gebied. Het 
plein is door groen in groepen, in en op het plein, levendig 
en vriendelijk van karakter. Het niet volledig verharden 
van het plein sluit aan op de gemeentelijke ambities ten 
aanzien van een klimaatneutrale en duurzame inrichting 
van de openbare ruimte. Duurzaamheid staat centraal 
en komt ook terug in de keuze van de toe te passen 
materialen en elementen in de openbare ruimte. 

6.2 Deelaspecten - thema’s
Op de volgende pagina’s worden beeldkwaliteitseisen  
per deelaspect van de openbare ruimte, zoals 
bestratingsmateriaal en verlichting,  per thema 
behandeld. 

Eén doorlopend en 
samenhangend plein 
d.m.v. een uniform 

bestratingsmateriaal

1. Eenheid 2. Routing 3. Verblijfsruimten en functies

4. Kleur en 
materiaalgebruik

7. Objecten 8. Verlichting 9. Reclame

5.Duurzaamheid 6. Groen

Een familie van objecten 
in zowel vorm, kleur als 

materiaalgebruik.

Verlichting door middel
van hoge masten en

pendelarmaturen

Reclame in de gevel. In de 
openbare ruimte aansluitend 
op kleur en materiaalgebruik 

van de objecten.

De looplijnen van de 
bezoekers worden 

geaccentueerd in de 
bestrating.

De verblijfsruimtes worden 
geprogrammeerd en in het 
ontwerp geaccentueerd. 

Beleefbaar groen in 
bakken en uitsparingen, als 
groepen in en op het plein.

6 OPENBARE RUIMTE

Duurzame maatregelen zijn 
een vanzelfsprekend en 

integraal onderdeel van de 
openbare ruimte.

Eenduidig kleur en 
materiaalgebruik met 

subtiele nuances.
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Bestrating: Principevoorstel bestratingsmateriaal met looplijnen als nuance in het materiaal
 (NB de kaart toont niet de exacte uitwerking van looplijnen)

Bestratingsmateriaal 
Het bestratingsmateriaal van  Bisonspoor is eenduidig 
in uitstraling maar tegelijkertijd veelzijdig in gebruik. 
Voor het nieuwe ‘Bisonplein’ wordt zo veel mogelijk 
gekozen voor één materiaalsoort, maar met de 
mogelijkheid om deze toe te passen in verschillende 
kleurstellingen of afwerkingen. De mogelijkheid tot 
variatie vanuit één hoofdmateriaal zorgt voor meer 
gelaagdheid en levendigheid. Het maakt tevens mogelijk 
om nuanceringen aan te brengen, zoals onderscheid in 
looproutes of verblijfsgebieden, resulterend in een meer 
menselijke schaal en maat van de openbare ruimte. De 
materialisatie is complementair aan de materialisatie 
van de gebouwen. Het toe te passen materiaal zorgt 
voor rust en eenheid in het plangebied en creëert 
samenhang tussen de verschillende architectuurstijlen 
en het diverse materiaalgebruik van de gebouwen. 
De overgang van het ‘Bisonplein’ naar de rijbaan van 
de Bisonspoor(weg) vormt een scherpe begrenzing en 
is herkenbaar bijvoorbeeld door een afwijkende kleur 
of formaat van het bestratingsmateriaal. Ter hoogte van 

inritten (en eventueel noodzakelijke parkeerplekken) is 
de overgang comfortabel voor de gebruiker. Daar waar 
de langzaamverkeersroutes uit de wijk oversteken naar 
en uitkomen op het ‘Bisonplein’ worden de omliggende 
rijbanen bij voorkeur verhoogd en voorzien van 
duidelijke markeringen.

6  OPENBARE RUIMTE

Bestratingsmateriaal: éénheid in materiaal
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Beplanting  
Groen is van cruciaal belang voor de kwaliteit van 
de leefomgeving. Groen in de vorm van bomen, 
plantvakken of dakbegroeiing zorgt voor leven en sfeer 
in de openbare ruimte. Bomen worden behouden waar 
mogelijk. Het ‘Bisonplein’ wordt zoveel mogelijk groen 
waar dat kan en verhard waar het moet.

Boomgroepen (op het plein, in uitsparingen of in 
bakken) bepalen het beeld van een route of plek. 
Lange straatwanden of zichtlijnen worden er juist door 
doorbroken waarmee het gevoel ontstaat van kruip-
door-sluip-door-ervaring zoals die ook vaak in meer 
historische stadscentra te beleven is. 

Waar langzaamverkeersroutes uitkomen op het 
‘Bisonplein’ worden bomen ingezet als herkenningspunt. 
Ook zitelementen, met name bij de entrees, kunnen 
gecombineerd worden met beplanting waarmee de 
ervaring van het verblijven, opwachten of verzamelen 
wordt veraangenaamd. De pleinen zijn aanleiding voor 

Beplanting: boomgroepen in bakken of solitairen of op de 
pleinruimtes

Beplanting: Principevoorstel groenstructuren naar type 
(NB de kaart representeert geen exacte positie van de bomen)

bomen in bakken. Langs de bevoorradingsroute over 
de ‘Bisonallee’ volgen korte verspringende bomenrijen 
elkaar op. Bomen in groene uitsparingen dragen hier bij 
aan de ervaring van een groene doorloop. 

Langs de Safariweg krijgt het plein ook ‘groene’ 
uitsparingen. Dit versterkt de beleving van 
de hoofdgroenstructuur gekoppeld aan de 
wijkontsluitingswegen. 

6  OPENBARE RUIMTE
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Verlichting 
Uitgangspunt voor de toepassing van verlichting is 
dat deze bijdraagt aan een rustig straatbeeld. De 
verlichting sluit aan op de programmatische inrichting 
en het karakter van de betreffende openbare ruimte. 
Voor de ‘Bisonallee’ wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van pendelverlichting, bevestigd aan de gevel 
of aan spandraden. Zo worden palen in het straatbeeld 
voorkomen als mede het dubbel gebruik van deze palen 
als fietsparkeerplaats. Ook versterkt het toepassen van 
pendelverlichting de relatie tussen binnen en buiten, 
het plafond in het winkelcentrum wordt als het ware 
doorgezet in de buitenruimte.

Op de pleinruimtes, zoals de ‘Bisonmarkt’ en 
‘Bisonplantsoen’ kunnen juist ook een beperkt aantal 
hoge lichtmasten worden toegepast. Randvoorwaardelijk 
is dat deze strategisch gepositioneerd zijn buiten 
de looproutes. Armaturen hangen hierbij over de 
pleinruimtes heen. Incidenteel kunnen paaltoppen 
worden toegepast.

Er worden bijzondere eigentijdse armaturen toegepast 
die passen bij de nieuwe hedendaagse uitstraling 
van het centrumgebied. De verlichting geschiedt met 
ledlampen. Voor nadere technische eisen wordt overleg 
gevoerd met de gemeente.

6  OPENBARE RUIMTE

Verlichting: pendelverlichting boven pleinruimte

Beplanting: Principevoorstel verlichting naar type
 (NB de kaart representeert geen exacte positie van de verlichting)
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Beplanting: bomen verspreid over de pleinruimtes

Verlichting: combinatie van masten met pendelverlichting
Beplanting: groen als groepen in uitsparingen op het plein

Verlichting: combinatie van masten met pendelverlichtingBestratingsmateriaal: nuancering en verloop in kleur

Beplanting: groene uitsparingen in bestrating en 
intieme groene kwaliteit in allee

Beplanting: groen in bakken en uitsparingen
Bestratingsmateriaal: doorlopend materiaal
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Inrichtingselementen en Straatmeubilair
Op het ‘Bisonplein’ komt een tweede laag van 
hoogwaardige inrichtingselementen, zoals zitelementen 
of boom- of beplantingsbakken die passen bij  een 
hedendaags winkelgebied. Waar mogelijk worden 
verschillende inrichtingselementen geïntegreerd in 
één meubel om het aantal ‘obstakels’ op het plein 
te minimaliseren. De elementen worden buiten de 
looproutes geplaatst. Het materiaal- en kleurpalet 
sluit aan op het gekozen bestratingsmateriaal en is 
niet opdringerig. De sfeer van het gebruikte materiaal 
toont het gevoel van ‘eenheid’. Voor de inrichting van 
de pleinen rondom het winkelcentrum is ruimte voor 
bijzondere accenten. Deze accenten, zoals bijvoorbeeld 
een kiosk of fontein, hebben een eigentijdse vormgeving 
en geven het plein een eigen hedendaagse uitstraling. 
 

Met name voor het fietsparkeermogelijkheden ligt 
er rondom het Bisonspoor een opgave. Uitgangspunt 
is dat geparkeerde fietsen niet het beeld van de 
openbare ruimte domineren. Een speciaal ontworpen 
meubel of ‘sculptuur’ waarin beugels/rekken zijn 
opgenomen kan bijdragen aan een rustige, eenduidige 
en hoogwaardige uitstraling van het ‘Bisonplein’. Ook 
voor de fietsparkeerelementen geldt dat ze buiten de 
looproutes en op voldoende afstand van de gevel van 
het winkelcentrum staan en daarmee geen obstakel 
vormen op het plein.

Bij hergebruik van materiaal wordt doorgegaan op 
hetzelfde type en kleurgebruik voor gehele verdere 
inrichting. Ook bij gebruik van inrichtingselementen 
wanneer die moeten voldoen aan de gemeentelijke 
standaard wordt vastgehouden aan het uitgangspunt 
van eenduidigheid (één type en kleurgebruik voor het 
hele plangebied). 

Spelen  
Het ‘Bisonplein’ en met name de pleinruimtes als 
onderdeel hiervan, zijn autoluw en daarom geschikt voor 
spelen op straat. Onderdelen van de openbare ruimte 
moeten aanleiding bieden voor allerlei spelvormen, 
zoals hoogteverschillen, trapelementen, patronen in 
bestrating of waterpleinen. Spelen wordt zodoende 
geïntegreerd in de openbare ruimte . 

Actualisatie 31 januari 2018
Op het Bisonplantoen en de Bisonmarkt komen twee 
aparte speelplaatsen. Daarbij is aandacht voor de 
inrichting voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld 
speelobjecten voor kinderen tot 6 jaar op  de Bisonmarkt 
en speelaanleidingen voor kinderen tot 10 jaar op het 
Bisonplantsoen. Een aanvullend aandachtspunt is dat de 
speelruimten niet uitnodigend zijn voor hangjongeren. 
Uitgangspunt voor de positie en uitstraling van de 
speelelementen is dat deze passend zijn bij de verdere 
inrichting van de openbare ruimte en beleving van het 
Bisonplein. 
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Inrichtingselementen: boom- / plantbakken
Inrichtingselementen: vormgeving en plaatsing van 
fietsparkeerelementen geïntegreerd in de context

Spelen: geïntegreerd onderdeel van de openbare ruimte



43

Afwatering
Het ‘Bisonplein’ is een overwegend verhard 
oppervlakte bestendig tegen hevige regenbuien. Een 
goede afwatering is hiervoor cruciaal. Ten behoeve 
van het pleingevoel is de hemelwaterafvoer zorgvuldig 
ontworpen en een integraal onderdeel van het plein. 
Gebruik van poreuze bestratingsmaterialen kan 
gelijktijdig zorgen voor extra infiltratie van het water. 
Goten of Kolken dragen bij aan de ervaring van de 
openbare ruimte als plein en passen bij het gekozen 
bestratingsmateriaal. 

Zichtlijnen
Zichtlijnen zijn een belangrijk onderdeel van de beleving 
van de openbare ruimte. Waar mogelijk worden nieuwe 
zichtlijnen tussen gebouwen door gecreëerd. Voor 
bestaande zichtlijnen, zoals onder het MAR’CS gebouw 
door, wordt voorkomen dat dit zicht wordt beperkt of 
afgesloten. Zichtlijnen dragen tevens bij aan de sociale 
veiligheid in het gebied.

Terrassen 
Op het marktplein kunnen horecafuncties worden 
gerealiseerd. De locatie van mogelijke terrassen op 
het plein wordt in samenhang met de inrichting van 
de openbare ruimte bepaald. Terrassen worden niet 
voorzien van een vaste terrasafscheiding en bevinden 
zich buiten de hoofdlooproutes. Ten behoeve van 
de beoogde rust en eenheid in de openbare ruimte 
wordt de locatie van de terrassen subtiel aangeduid 
(bijvoorbeeld met wegdeknagels) en waar mogelijk 
onderling en in relatie tot het materiaal en kleurgebruik 
van de openbare ruimte afgestemd.

Overgang openbaar / privé 
De bebouwing kenmerkt zich door entrees die zijn 
gericht op de openbare ruimte. Gebouwen staan 
direct op het ‘Bisonplein’ en waar mogelijk loopt de 
openbare ruimte van het ‘Bisonplein’ door in de (semi)
private ruimtes en gebouwen op het plein.  Waar 
gebouwcomplexen grenzen aan de openbare ruimte 
hebben deze zo min mogelijk blinde gevels. 

Verspringingen in de rooilijn zorgen voor een meer 
afwisselend straatbeeld en meer interactie momenten 
tussen de openbare en private ruimte.

Beeldende kunst 
Het huidige kunstwerk, zonnewijzer ‘de naald’, wordt 
van het plein verwijderd. Wanneer er beeldende kunst 
wordt geplaatst in de openbare ruimte, reageert het op 
de ruimtelijke context. Dit kan door de plaatsing van 
een element op de belangrijkste pleinruimte, bij de 
entree van de parkeergarage of bijvoorbeeld op cruciale 
punten in het fijnmazig netwerk binnen- of buiten het 
winkelcentrum. Maar ook door bijvoorbeeld verspreide 
elementen die een bepaald thema verbeelden. 
De opdrachtverlening voor beeldende kunst is de 
verantwoordelijkheid van de gemeentelijke commissie 
beeldende kunst. 
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Afwatering: kolken integraal onderdeel van de verharding Terrassen: toepassing van wegdeknagels
Overgang openbaar / privé: doorlopen van de 

openbare ruimte in de gebouwen
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Sfeer, veiligheid, klimaat en geluid  
Het leefmilieu van het Bisonspoor is straatgericht. 
Het nodigt uit tot ontmoetingen op straat en in het 
winkelcentrum. Bewoners kennen elkaar of weten elkaar 
in de buurt te vinden. Een goede sfeer komt de sociale 
veiligheid ten goede. Veiligheid versterkt het gevoel van 
welbehagen. Beide aspecten worden door de inrichting 
van de openbare ruimte ondersteund. Hierbij wordt 
gelet op een goede afstemming met functies, gebruik 
en voorzieningen van het openbaar gebied als ook een 
goede wisselwerking tussen het openbaar gebied en de 
private ruimtes aan het plein. Dit versterkt de sociale 
controle en reduceert de kans op vandalisme. 

Overzichtelijkheid en duidelijkheid in de openbare 
ruimte zijn essentieel voor het welbevinden van 
bewoners en gebruikers. Een transparant ontwerp, de 
aanleg van diagonale voetgangersroute en verkeersluwe 
gebieden zoals de ‘Bisonallee’ tussen de P1/P2 en 
het winkelcentrum en de weg ten westen van het 
winkelcentrum zijn van groot belang. 
Er is een zekere beschutting tegen het omliggende 
drukke verkeer en met name tegen geluidsoverlast van 
het laad- en los verkeer voor de woningen boven het 
‘Bisonplein’.
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6.3 Deeluitwerkingen - locaties
Op de volgende pagina’s worden specifieke 
beeldkwaliteiteisen per deellocatie van de openbare 
ruimte van het  ‘Bisonplein’ behandeld. Te onderscheiden 
zijn de ‘Bisonmarkt’, ‘Bisondok’, ‘Bisonplantsoen’, 
‘Bisonallee’, ‘Bisonpoort’ en ‘Bisontransferium’. 
Aanvullend zijn de wenselijke principeprofielen 
omschreven voor de wegprofielen aangrenzend aan het 
plein.
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‘Bisonmarkt’
Ten behoeve van de definitieve inrichting van de 
openbare ruimte is een schetsontwerp opgesteld. 
Voor de Bisonmarkt is het inrichtingsconcept verder 
uitgewerkt op SO niveau en verbeeld in een aantal 
principetekeningen en een schetsmaquette:

• Het plein wordt gekenmerkt door de keuze voor 
een éénduidig en uniform bestratingsmateriaal.

•  Gebruiksruimtes en functionele gebieden worden 
aangeduid door nuances in kleur- of materiaalgebruik 
op het plein. In het kader van gemeentelijke ambities 
ten aanzien van een duurzame en klimaatneutrale 
openbare ruimte kan ook gekozen worden voor 
‘groene’ uitsparingen in het plein.

•  Looplijnen lichten in kleur op en markeren de routes 
over het plein . 

• Als tweede laag worden er herkenbare elementen, 
in zorgvuldige samenhang ontworpen, zoals 
‘groene’ zitelementen, een paviljoen,  lichtmasten 
en fietsparkeerelementen op het plein toegevoegd.

Uniforme materialisatie Gebruiksruimte en functies

Looplijnen Plantbakken / Paviljoen
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In het Ambitiedocument is een beschrijving van een 
programma van eisen en beeldkwaliteiteisen gegeven 
voor het nieuwe marktplein als stedelijk podium ten 
zuidwesten van het winkelcentrum: 

“Het Marktplein dient in eerste instantie een aantrekkelijk 
karakter te krijgen door de inrichting van het plein zelf. 
Het is geen klassiek plein met afwisselende historische 
bebouwing zoals de Kerkbrink in Breukelen. Het Marktplein 
is redelijk groot en bomen zorgen voor een aantrekkelijke 
schaal en maat. Daarnaast dient het nieuwe Marktplein 
meer verblijfskwaliteit te hebben en dient er voldoende 
reuring te zijn ook als de winkels zijn gesloten. Het 
winkelcentrum krijgt een extra entree in de oosthoek van 
het Marktplein en er komen meer horecagelegenheden aan 
het plein. Om meer reuring op het plein te krijgen is een 
kiosk met horeca (brasserie, cafetaria of koffiehuis) mogelijk 
op het plein. Het Marktplein is een multifunctioneel plein 
met verblijfskwaliteit en ruimte voor de markt, terrassen, 
evenementen (bijv. een beachvolleybaltoernooi, uit 
consultatie) en is bereikbaar voor hulpdiensten. Op het 
plein is stallingsruimte voor fietsers bij de entrees van het 
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winkelcentrum en het nieuwe appartementengebouw. Voor 
de weekmarkt zullen voorzieningen als elektra en water in 
de bestrating worden opgenomen. Invalide parkeren en 
halen en brengen aan de rand van het Marktplein.”

Aan deze zijde van het ‘Bisonplein’ is ruimte voor de 
markt en kleinschalige evenementen. Een mogelijk 
beachvolleybaltoernooi kent een ruimtebeslag van 
twee velden.

Voor verblijven op het plein is de noordoost zijde het 
meest aantrekkelijk. Terrassen bevinden zich op de 
hoeken van het plein, nabij de entrees en bij voorkeur 
gekoppeld aan een open transparante gevel, met 
daarachter functies die een relatie aangaan met het 
plein. 

Een speeleiland op de markt versterkt het 
multifunctionele gebruik van de Bisonmarkt en maakt 
deze aantrekkelijk voor verschillende bezoekers en 
omwonenden van jong tot oud.

Referentie Bisonmarkt: transparant paviljoen
Sfeerbeeld schetsontwerp Bisonmarkt: boombakken en 

verlichtingsmasten op het plein

Referentie Bisonmarkt: fietsparkeren, bij voorkeur verdekt ingepast 

Referentie Bisonmarkt: kleinschalig speeleiland op het plein

Sfeerbeeld maquette Bisonmarkt: herkenbare looproutes en 
elementen op het plein
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‘Bisondok’
De huidige locatie van de Parkeerplaats bij de Hema. 
Straks dé bevoorradingslocatie van het winkelcentrum. 
Bij een nieuwe ontwikkeling bovenop deze locatie is 
het voor de openbare ruimte vooral van belang dat deze 
sociaal en verkeersveilig blijft. Eventuele speedgates 
zijn onderdeel van de architectuur en definiëren in dat 
geval de begrenzing van de openbare ruimte.

‘Bisonplantsoen’
Locatie van de huidige Parkeerplaats (P4) tussen AH en 
Dirk van den Broek. De ligging, in de luwte ten opzichte 
van de hoofdroutes en overige entree’s, geeft aanleiding 
voor een overwegend groene invulling van dit deel van 
het plein waarbij speelelementen of een waterfontein 
een aanvullende verblijfskwaliteit kunnen toevoegen 
aan de openbare ruimte. Fietsbeugels bevinden zich 
aan de randen van het plein.

‘Bisonallee’
De Bisonallee vervangt straks deels de huidige 
Bisonspoor(weg). De allee is herkenbaar als 
voetgangersgebied. De sfeer is intiem en bomen zijn 
speels opgesteld waarmee de allee een ontspannen 
karakter krijgt. Pendelverlichting versterkt een 
intieme stedelijke kwaliteit van de openbare ruimte. 
Vrachtverkeer t.b.v. bevoorrading is te gast, rijbanen 
zijn niet als zodanig herkenbaar. Laad- losplekken zijn 
wel duidelijk herkenbaar t.b.v. de verkeersveiligheid.

‘Bisonpoort’
De Bisonpoort is straks het entreeplein dat is 
gekoppeld aan de route naar het station. Er is voorzien 
in zitplekken en er is een fietsenstalling aan de rand 
van het plein. Schuin tegenover het plein is tegen het 
MAR’CS gebouw nog een grote fietsenstalling voorzien. 
Ook hier wordt het plein  gekenmerkt door éénduidige 
bestrating met nuances die looproutes en verblijfs- of 
functionele gebieden aanduiden. Bij voorkeur zijn er 
een of meer (winkel)programma’s die zich vanuit het 
winkelcentrum presenteren naar het plein.

‘Bisontransferium’
Huidig stations- en busplein. Op termijn kan hier in de 
materialisering van de openbare ruimte ook aansluiting 
worden gezocht op het ontwerp van het ‘Bisonplein’.
De rand van het ‘Bisonplein’ is duidelijk herkenbaar en 
sluit in materialisatie aan op het plein. 
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Bisonallee huidige situatie 

Visie Bisonallee  

Referentie Bisonallee: pendelverlichting
Referentie Bisonplantsoen: bijzondere groene invulling van het 

‘Bisonplein’
Referentie Bisonplantsoen: grotere speelplaats in het groen 

A A’ 
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Randwegen, Safariweg
De Safariweg is een verkeersweg in het groen met 
een bomenrij aan beide zijden. Ten behoeve van de 
bouw van de nieuwe parkeergarage worden bestaande 
bomen gekapt. In uitsparingen op het nieuwe plein 
worden hier bomen voor terug geplant. Deze bomenrij 
wordt af en toe onderbroken door het plein. Waar 
mogelijk worden er ook bomen in de middenberm van 
de Safariweg aangeplant. Het stationsplein en de entree 
tot de parkeergarage vormen hierop een uitzondering. 
De groene bermen worden hier onderbroken door het 
‘Bisonplein’ en de automobilist is even te gast op het 
plein.

Randwegen, Bisonspoor(weg)
Bisonspoor(weg) is een éénrichtingsweg met een 
eenduidig continu profiel, met een bomenrij en een 
tweerichtingsfietspad aan één zijde. Wanneer er ook 
geparkeerd wordt op de randen van het plein bevindt 
het fietspad zich bij voorkeur aan de zuidwestzijde. 
Zo worden conflictpunten tussen fietser en auto 
vermeden. De rijbaan wordt bij voorkeur verhoogd 
en voorzien van duidelijke markeringen daar waar de 
langzaamverkeersroutes uit de wijk oversteken naar en 
uitkomen op het plein.
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Safariweg huidige situatie

Visie Safariweg

Bisonspoor(weg) huidige situatie zuidzijde

Visie Bisonspoor(weg) zuidzijde

Profiel 
Bisonallee

Profiel 
Safariweg

Profiel 
Bisonspoor(weg)

B CB’ C’ 
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6.4 Gebruikskwaliteit, functionaliteit en 
bereikbaarheid 
Het ‘Bisonplein’ is als openbare ruimte toegankelijk voor 
alle gebruikers. Het Marktplein en de openbare ruimte 
rondom het Bisonspoor zijn daarom voor verschillende 
gebruikers vanaf diverse zijden bereikbaar. Fietsers 
bewegen zich hierbij gemengd met voetgangers door het 
gebied. Het maaiveld wordt daarom vlak vormgegeven, 
er zijn geen hoogteverschillen in het maaiveld zoals 
stoepen. Hiermee is het gebied ook goed toegankelijk 
en gebruiksvriendelijk voor rolstoelgebruikers. 
Het ‘Bisonplein’ is niet toegankelijk voor auto’s. 
Verkeerskundig wordt het plangebied ingericht als 
verblijfsgebied voor voetgangers. Voor bevoorrading, 
nooddiensten en incidenteel verhuiswagens is 
het gebied wel bereikbaar. Door middel van een 
verkeersbesluit wordt het gebied aangewezen als 
voetgangersgebied, daarnaast reguleert het ontwerp 
van het maaiveld automatisch het gewenste gebruik 
van de ruimte. 
De volgende paragrafen geven een beknopte 
omschrijving van de gewenste toekomstige ontsluiting 
van het gebied per modaliteit. 
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Voetgangers
Winkelcentrum Bisonspoor is goed toegankelijk voor 
voetgangers. Zij bewegen zich straks vrij rondom 
het winkelcentrum. Vanuit het station en de overige 
wijken zijn er goede voorzieningen voor voetgangers. 
Looproutes zijn zo direct mogelijk. Dat wil zeggen dat 
voor de voetganger zo kort mogelijke loopafstanden 
worden gecreëerd. Conflictpunten met de auto of met 
bevoorradingsverkeer worden waar dat kan vermeden. 
De voetganger beweegt zich zoveel mogelijk langs een 
open en geprogrammeerde plint. Binnen en buiten 
lopen in elkaar over.
Ook op verdiepingsniveau bevinden zich publieke 
voetgangersroutes, bijvoorbeeld van en naar de publieke 
parkeergarage. Bij voorkeur krijgen ook de toekomstige 
appartementen op de p2 locatie ook een verbinding 
met het winkelcentrum op verdiepingsniveau. 

6  OPENBARE RUIMTE



52

Fietsers
Het winkelcentrum Bisonspoor is goed bereikbaar 
voor fietsverkeer vanuit alle windrichtingen. Op het 
‘Bisonplein’ is de fietser te gast, buiten het plein is het 
wenselijk om het netwerk van tweerichtingsfietspaden 
compleet te maken. Hiervoor ligt een toekomstige 
opgave langs de Bisonspoor(weg) waar de fietser 
momenteel nog te gast is op de rijbaan van de auto. 
Een andere opgave is het vermijden van conflictpunten 
tussen de fietser en de auto rondom de P1 locatie en te 
voorzien in een duidelijke routing voor de fietser vanaf 
het Antilopespoor richting het winkelcentrum.

Fietsparkeerplaatsen
Bij de herinrichting van de openbare ruimte wordt 
gerekend op een toename van het aantal fietsers 
en fietsparkeervoorzieningen. De inrichting van de 
openbare ruimte wordt zo vormgegeven dat fietsers bij 
de verschillende entrees van het winkelcentrum de fiets 
kunnen stallen. T.h.v. de ‘Bisonpoort’ naast de Albert 
Heijn wordt voorzien in extra fietsparkeren. Tussen de 
parkeergarage en het MAR’CS gebouw is ruimte voor 
een gebouwde voorziening tegen de blinde gevel van 
het MAR’CS. Ook veel treinreizigers zullen van deze 
fietsvoorziening gebruik maken gezien de nabijheid van 
het station. De sociale veiligheid is een uitgangspunt 
voor deze locatie. sociale veiligheid is een belangrijke 
randvoorwaarde dat deze locatie vanuit twee richtingen 
wordt ontsloten. Fietsparkeerplaatsen zijn compact 
vormgegeven en dicht bij de voorzieningen gesitueerd, 
maar buiten de looproutes.  

De ASVV geeft de volgende richtlijnen:
• Supermarkt / winkels: 1,5-4,3 fp per 100 m2 BVO 
• Appartement (met fietsenberging) 2 -3 f per woning
• Horeca: 18 fp per 100 m2 BVO
• Bioscoop: 7,8 fp per 100 m2 BVO

Voor winkelcentrum Bisonspoor met ruim 20.000m2 
aan detailhandel zouden er volgens deze richtlijnen 
alleen al voor het winkelend publiek minimaal 560 
fietsparkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. 
Bij gebruik van fietsnietjes is er sprake van dubbel 
gebruik van parkeerplaatsen. In dat geval worden circa 
280 parkeerplaatsen in klemmen uitgevoerd. Deze 
parkeerplaatsen worden verhoudingsgewijs verdeeld 
nabij de entrees op basis van bezoekersaantallen per 

entree. Mocht na oplevering van de eerste fase blijken 
dat het aantal fietsnietjes te laag is ingeschat, kan 
worden besloten dit aantal te verhogen.

Naast reguliere fietsparkeerplaatsen kan, gezien de 
toename in het gebruik van elektrische fietsen, worden 
gedacht aan een parkeersysteem met oplaadfunctie. 
Zeker in de nabijheid van kantoor- en horeca 
voorzieningen kan dit een extra visitekaartje zijn. 
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Auto’s
Waar tot op heden de openbare ruimte rondom 
het Bisonspoor voornamelijk functioneerde als 
verkeersmachine met een ringweg voor het 
autoverkeer rondom het Winkelcentrum, wordt de 
auto nu teruggedrongen tot buiten het ‘Bisonplein’. De 
nieuwe Bisonspoor(weg) blijft een eenrichtingsweg en 
begint ten westen van de P2 locatie. Conflictpunten 
met fietsers en voetgangers worden zoveel mogelijk 
vermeden en kruisingen worden duidelijk gemarkeerd. 
De bestaande parkeerplaatsen bij de woongebouwen 
en het Safarigebouw blijven ontsloten vanaf het 
Bisonspoor(weg). 

Parkeren (Auto)
Alleen incidenteel en daar waar noodzakelijk, 
bijvoorbeeld ten behoeve van invalide parkeerplaatsen, 
is de auto te gast op het plein (bijvoorbeeld t.h.v. de 
Bisonmarkt). 
De nieuwe openbare parkeergarage aan de Safariweg 
wordt straks alleen nog ontsloten via deze weg en 
niet langer vanaf de winkelcentrumzijde. De garage 
is bedoeld voor bezoekers van het winkelcentrum; 
bewoners van de huidige appartementen boven het 
winkelcentrum en toekomstige appartementen op 
de P2 locatie; de ondernemers en werknemers van 
de kantoortorens en het winkelcentrum en voor 
P+R plaatsen voor treinreizigers. Het parkeerdek 
is toegankelijk via één ingang. De toegang tot de 
parkeerdekken heeft een hellingspercentage dat niet 
te groot is zodat bezoekers niet worden weerhouden 
gebruik te maken van de nieuwe parkeergarage. Er 
dient voldoende opstelruimte voorzien te zijn op de 
Safariweg voor link afslaand verkeer richting de garage. 
Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van 
een linksaf strook op de Safariweg. 

Verkeersgeneratie 
De uitbreiding van de parkeergarage heeft extra 
verkeersbewegingen tot gevolg op de entree met 
de Safariweg omdat de entree aan de huidige 
Bisonspoor(weg) verdwijnt. Het ontsluiten via de 
Safariweg geeft de mogelijkheid om de huidige 
Bisonspoor(weg) autoluw te maken tot ‘Bisonallee’. Er is 
dan meer ruimte voor fietsers en voetgangers. 

Dit geldt voor bezoekers van het winkelcentrum, maar 
ook werknemers. Hiervoor wordt het kruispunt met de 
Antilopespoor heringericht.
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Expeditie
Bevoorrading van het gehele Winkelcentrum wordt 
straks geconcentreerd op de P3 locatie. Hier zijn 
alleen de leveranciers van de winkels en kantoren en 
hulpdiensten te gast. Overig verkeer wordt ontmoedigd 
het ‘Bisonplein’ te betreden. De inrichting van de 
openbare ruimte draagt hieraan bij, bijvoorbeeld door 
het toepassen van een verhoogde trottoirband.
Voorbij de P3 locatie is het ‘Bisonplein’/de Bisonallee 
alleen toegankelijk voor de bevoorrading van de Albert 
Heijn en de Dirk. Voor dit deel van het ‘Bisonplein’ 
geldt nadrukkelijk een éénrichtingsroute. Overige 
leveranciers rijden terug naar de Bisonspoor(weg) ter 
hoogte van het huidige tankstation.
 
Indien nodig kunnen maatregelen worden genomen om 
‘ongewenst verkeer’ van het plein te weren. Dergelijke 
maatregelen, zoals verzinkbare palen of camera 
registratie van kentekens, zijn een integraal onderdeel 
van het openbare ruimte ontwerp.

Openbaar vervoer
Bisonspoor is gelegen naast het NS-station. Vanaf dit 
station vertrekken er rechtstreekse treinen naar Utrecht 
en Amsterdam. Vanuit het naastgelegen busstation is 
de rest van de gemeente goed per bus te bereiken.
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Verkeersveiligheid
Door het concentreren van de ontsluiting van de nieuwe 
parkeergarage op de Safariweg en het autoluw maken 
van een deel van de Bisonspoor(weg) tot ‘Bisonallee’ 
komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers 
rondom het winkelcentrum Bisonspoor. Dit geeft een 
kwaliteitsimpuls aan het gebied. Op de toekomstige 
Bisonspoor(weg) rijdt door de realisatie van de garage 
straks minder autoverkeer waardoor ook de veiligheid, 
oversteekbaarheid en toegankelijkheid verbetert voor 
fietsers en voetgangers. 

De voorgestelde herinrichting voorziet in een meer 
vereenvoudigde, heldere routing voor bezoekers 
en passanten waarbij verkeersstromen zowel op 
het ‘Bisonplein’ (met name voetgangers, fietsers en 
bevoorrading) als op de Bisonspoor(weg) (met name 
fietsers en auto’s) samenkomen. Op sommige plekken 
zou het mengen van verschillende verkeersstromen 
echter kunnen leiden tot nieuwe conflictpunten.
De bevoorradingsroutes over het ‘Bisonplein’ kruisen 
bijvoorbeeld belangrijke looproutes. Achteruit rijdend 
vrachtverkeer kan hier voor gevaarlijke situaties 
zorgen. Een aanvullende eis ten aanzien van de 
bevoorradingsroutes is dat het vrachtverkeer ten alle 
tijden vooruit rijdt en geen manoeuvres maakt op 
het plein. Waar dat eventueel toch noodzakelijk is, 
worden deze locaties ten minste duidelijk aangegeven 
door middel van een afwijkend of opvallend 
bestatringsmateriaal of -patroon.

Voor de Bisonspoorweg wordt op termijn een eenduidig 
profiel voorgesteld, met bij voorkeur over de gehele 
lengte van het profiel, één tweerichtingsfietspad aan de 
overzijde van het Bisonplein.
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6.5 Beheers- en uitvoeringsaspecten
De inrichting is veilig en geschikt voor het bedoelde 
gebruik, waarbij de indeling, vormgeving en maatvoering 
in de openbare ruimte in overeenstemming moeten zijn 
met de voorwaarden en eisen van de afdeling beheer 
van de gemeente Stichtse Vecht. Hiervoor wordt tevens 
een technisch programma van eisen opgesteld.

Materiaal
Er wordt uitgegaan van een hoog inrichtingsniveau 
met hoogwaardige betonstraatsteen en hoogwaardig 
straatmeubilair. Het toe te passen materiaal mag in 
afstemming met de gemeente afwijken van standaard 
toegepaste materiaal binnen de gemeente.

Groen
Rondom Bisonspoor zijn meerdere volwassen bomen te 
vinden. Waar dat kan worden de bomen gehandhaafd. 
De bomen op het marktplein zijn gekapt vanwege de 
nieuwbouw op de bibliotheeklocatie. In de nieuwe 
situatie zullen bomen worden aangeplant op het 
marktplein en de expeditiepleinen bij de Dirk van den 
Broek en de Albert Heijn. In het ontwerp is voorzien 
in een groot aantal nieuwe bomen, het aantal nieuwe 
bomen is minimaal gelijk aan de huidige situatie. 

Bomen moeten goed tegen verharding kunnen. Langs 
de bevoorradingsroute wordt rekening gehouden met 
bomen die niet te teveel uitlopen. Voor beplanting ten 
noorden van de bebouwing wordt rekening gehouden 
met schaduw.

Veiligheid 
Voor de veiligheidsopgave is het belangrijk het 
ontwerp van de openbare ruimte en architectuur 
integraal te benaderen. Gemeentelijke normen en het 
Politiekeurmerk zijn maatgevend voor onder meer 
calamiteitenroutes, verlichting, achter- paden, en 
hekwerken. Functiemenging in het gebied en activiteiten 
zowel overdag als ’s avonds dragen bij aan de sociale 
veiligheid van de openbare ruimte en de parkeergarage. 
De inrichting van de openbare ruimte is zo veel mogelijk 
vandalismebestendig. Wanneer toegepast zijn camera’s 
een integraal onderdeel van het ontwerp voor de 
openbare ruimte of geïntegreerd in de architectuur. 
Plaatsing in de openbare ruimte vindt in overleg met de 
gemeente plaats en wordt bij voorkeur gecombineerd 
met andere inrichtingselementen.” 

Afvalinzameling 
De inzamelvoorzieningen voor huishoudelijk afval 
moeten voldoen aan de gemeentelijke normen voor 
de verschillende bouwvormen. De ondergrondse 
afvalinzameling rond Bisonspoor zal waar nodig 
moeten worden aangepast en/of uitgebreid gezien de 
intensivering van het programma. Aparte (al dan niet 
verrijdbare) vuilcontainers van de winkels of andere 
functies op het plein, worden niet in de openbare ruimte 
opgeslagen.

Supermarkt en winkels en terassen: 
In de openbare vindt geen opslag van winkelwagens 
plaats. Waar nodig en mogelijk vindt handhaving plaats. 
Ook wordt er waar nodig en mogelijk toegezien op de 
plaatsing van terassen zodanig dat verrommeling op het 
plein wordt tegengegaan.

Kabels en leidingen 
Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening 
gehouden met de ondergrondse infrastructuur. Zie 
bijlage blz 66. 

Waterhuishoudkundige aspecten 
De inrichting van het nieuwe Marktplein wordt 
bestendig tegen hevige regenbuien. De inrichting van 
de openbare ruimte voldoen aan de technische gestelde 
eisen van het waterschap en de gemeente.
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Een duurzame inrichting van de openbare ruimte en een 
duurzaam ontwerp van de gebouwen van Bisonspoor 
dragen niet alleen bij aan ‘een betere wereld’, maar 
vooral aan een prettig leefklimaat en een gebruiksruimte 
die lang aan de wensen van gebruikers voldoet. 
Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van de 
herontwikkeling van Bisonspoor. De gemeente heeft 
hoge ambities ten aanzien van het thema duurzaamheid: 
‘Gemeente Stichtse Vecht wil samen met inwoners, 
bedrijven en organisaties duurzame ontwikkeling 
stimuleren. De gemeente heeft zich, samen met andere 
gemeenten in Utrecht, tot doel gesteld om in 2030 een 
klimaatneutrale gemeente te zijn’. 

De gemeente geeft het goede voorbeeld. Om te 
komen tot duurzame keuzes m.b.t. de inrichting van 
de openbare ruimte worden de ambities ten aanzien 
hiervan specifiek vastgesteld. Duurzaamheid wordt 
in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken en wordt 
in alle fasen meegenomen bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. Dit geldt ook voor andere partijen. 
Op gebiedsniveau wordt getoetst of zij voldoende 
maatregelen hebben getroffen ten behoeve van een 
duurzame en meer klimaatneutrale leefomgeving. Er 
wordt toekomstbestendig gebouwd met mogelijkheden 
voor veranderd gebruik. 

Deltares heeft inmiddels een verkenning gedaan naar 
een klimaatrobuuste ontwikkeling van het plangebied. 
De bevindingen zijn in dit document verwerkt.
Het bijbehorende kaartmateriaal is als bijlage bij dit 
document opgenomen.

Een klimaatneutrale openbare ruimte
De CO2 footprint van bouwprojecten wordt bepaald in 
vier fasen.
-  Ten eerste, de primaire energie. Dit is de energie 

die wordt gebruikt om de producten die worden 
ingekocht voor de inrichting van de openbare 
ruimte te produceren.

-  Daarnaast is er sprake van de energie benodigd 
voor het transport naar de bouwplaats en het 
energiegebruik van machines en installaties tijdens 
de inrichting van de openbare ruimte. 

-  Vervolgens is er sprake van het energieverbruik 
tijdens het gebruik van de openbare ruimte. 

-  En tot slot het energieverbruik tijdens de sloop en 
recycling fase. 

Een klimaatneutrale openbare ruimte kan worden 
bereikt in de volgende vier stappen. 
- Een duurzame inkoop van producten, met een lage 

CO2 voetprint. 
- Energiebesparing tijdens de bouw en het gebruik.
- Het opwekken van duurzame energie integreren 

tijdens de bouw en gebruik . 
- Compensatie van de CO2-uitstoot door de aanleg 

van groen

De volgende onderwerpen worden meegenomen bij 
het ontwerp van de openbare ruimte. De gemeente 
stimuleert andere partijen (en spreekt hen aan op hun 
verantwoordelijkheid) om dezelfde onderwerpen ook 
zoveel mogelijk mee te nemen in de ontwikkeling, het 
ontwerp en de uitvoering van de gebouwen.

Groen
Ondanks het intensieve gebruik van de openbare ruimte 
is het mogelijk om groen in te zetten voor de realisatie 
van een prettige en duurzame gebruiksruimte. Groen is 
ook een belangrijk middel om de klimaat- bestendigheid 
te vergroten. Beplanting kan aan gevels en op de daken 
van bebouwing geplaatst worden, waarbij ook grotere 
bomen mogelijk zijn. De verkenning van Deltares 
bevestigd dat groene daken bijdragen aan een reductie 
van de afvoerpiek op het riool. De verdere voordelen 
van dit groen liggen met name in de bijdrage aan een 
prettig en gezond leefklimaat. Bomen geven luwte, 
schaduw en koelte waardoor de in beginsel stenige 
buitenruimte niet snel te veel opwarmt (hittestress) of 
dat er tocht is. Dak- en gevelgroen kan ook bijdragen 
aan de isolatie van gebouwen, wat de energievraag 
reduceert. Een groene inrichting draagt bij aan de 
natuurbeleving in het centrum en, zij het in geringe 
mate, ook aan het binden van CO2 en het afvangen van 
fijnstof. Nieuwe beplanting kan, met de juiste soorten 
keuze, ook bijdragen aan de ecologische waarde 
(biodiversiteit) van de bestaande flora en fauna. Voor 
vogels kunnen nestkasten worden geplaatst. Een andere 
bijdrage van groen is het vasthouden van regenwater, 
wat de belasting op het riool vermindert. Het riool zelf 
wordt uitgevoerd als een verbeterd gescheiden stelsel. 
Hierdoor stroomt schoon regenwater niet naar de 
zuivering maar naar nabijgelegen waterpartijen.
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Water
Goed inzicht in het vóórkomen van structurele 
over- en onderlast van grondwater en hemelwater 
is een uitgangspunt voor de gemeente. Waar nodig 
en doelmatig, treft de gemeente maatregelen in het 
openbare gebied om over- en onderlast te voorkomen 
of verminderen. Uit de verkenning van Deltares blijkt 
dat het huidige hoofdwatersysteem Bisonspoor 
(rioolleidingen en sloten) robuust is. Het plangebied 
is in principe ongeschikt voor het infiltreren van 
regenwater in de bodem Bij het vormgeven van de 
toestroom van water naar het riool spelen de volgende 
punten: let op de drempelloze entrees van winkels en 
kantoren, zorg eventueel via het ‘luchtbed effect’ (door 
hoogteverschillen) dat water op het plein geen schade 
kan veroorzaken, en zonder problemen naar de kolken 
kan stromen. Via hoogteverschillen in het maaiveld kan 
worden gezorgd voor watertoevoer naar het groen, 
en voor tijdelijke berging van water op het plein. De 
looproutes  kunnen door een iets hogere ligging als 
stroomgeleiding fungeren. Een waterspeelplaats of 
waterplein kan bijdragen aan koeling van de openbare 
ruimte door strijkwind over het oppervlaktewater.  

Hittestress 
Middels waterretentie en het vasthouden van water 
middels kunstofkratten in de ondergrond kan worden 
bereikt dat het regenwater in droge periode wordt 
teruggegeven aan de bomen. Door het juist plaatsen van 
bomen op strategische plekken (waar behoefte is aan 
schaduw,bijvoorbeeld nabij een terras) in combinatie 
met een waterpartij kan een aanzienlijke reductie van 
hittestress worden gerealiseerd. Dit wordt bevestigd in 
de verkenning door Deltares.

Energie 
Bij nieuwbouw en renovatie is het Bouwbesluit van 
toepassing met normen voor de Energie Prestatie 
Coëfficiënt (EPC). Uiteindelijk is de ambitie van het Rijk 
om in 2020 energieneutraal te bouwen.

Materiaalgebruik
De toegepaste materialen voor straatmeubilair, 
verhardingen, verlichting, trappen en dergelijke 
bepalen niet alleen de uitstraling van het gebied, maar 
ook wat de milieubelasting van dit onderdeel van het 
plan is. De milieubelasting wordt het sterkst verkleind 
wanneer het materiaal lang mee gaat en een duurzame 
oorsprong heeft door bijvoorbeeld hergebruik of nabije 
productie wat vervoersbewegingen vermindert. Voor 
materialen wordt ernaar gestreefd dat zij afkomstig 
zijn uit de circulaire economie en milieubewust zijn 
geproduceerd. Verder is belangrijk dat toegepaste 
materialen te hergebruiken zijn en dat het geen giftige 
stoffen vrijlaat. Bij de verlichting hebben led-lampen de 
voorkeur, tijdelijk dimmen draagt bij aan de besparing 
van energie. Voor het toe te passen plantmateriaal 
is het belangrijk om er op toe te zien dat dit van een 
duurzame kweker komt. Bij de toepassing van hout 
voor bijvoorbeeld gebouwen of straatmeubilair is het 
evident dat dit afkomstig is uit duurzaam beheerde 
bossen met het FSC-keurmerk. 

Mobiliteit
Duurzame mobiliteit zoals lopen, fietsen, het gebruik 
van openbaar vervoer en elektrisch vervoer zorgt 
voor een betere milieukwaliteit, zoals een lagere 
geluidsbelasting, minder luchtverontreiniging en een 
betere verkeersveiligheid. Oplaadpunten voor elektrisch 
vervoer in de parkeergarages en in de openbare ruimte 
dragen bij aan een duurzame transitie. Ook bij de 
aanleg van infrastructuur kan worden gedacht aan 
duurzaamheid. Bijvoorbeeld door de integratie van 
energie opwekkende bestrating, ‘ verjonging’  van 
asfalt, biobased wegmarkeringen, inrichtingselementen 
gerelateerd aan de infrastructuur, etc.

Gevelgroen als onderdeel van de architectuur

Een waterplein kan bijdragen aan verkoeling
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Organisatie 
Gemandateerd ambtelijk projectmanager namens de 
gemeente Stichtse Vecht is Ivo Bouwens. De kwaliteit 
wordt tijdens het proces bewaakt door één supervisor 
voor de stedenbouwkundige en architectonische 
kwaliteit. Deze supervisor zorgt ook voor de afstemming 
met welstand en de gemeente. De gemeente Stichtse 
Vecht coördineert het ontwerp en de aanleg van de 
buitenruimte.

Kwaliteit 
Het te bereiken kwaliteitsniveau is te lezen in de 
hoofdstukken 4,5,6 en 7.

Geld 
In samenwerkingsovereenkomsten worden de 
benodigde financiën voor de inrichting van de openbare 
ruimte opgenomen. 

Informatie en Communicatie 
De projectmanager bewaakt de intern en extern 
gerichte informatiestromen. Tijdens het ontwerpproces 
zal geregeld worden gecommuniceerd met de directe 
belanghebbenden. Stakeholders kunnen mogelijk ook 
worden betrokken als vast aanspreekpunt voor de 
gemeente en ontwikkelaar(s).

Omdat de inrichting van de openbare ruimte meer 
omvat dan een eenvoudige herbestrating is de 
gemeentelijke inspraakverordening van kracht. Nadat 
het ontwerp door het college van burgemeester en 
wethouders is vastgesteld, wordt het plan ter inzage 
gelegd, waarna een ieder vier weken de tijd heeft om 
te reageren. Voorgesteld wordt het ontwerp in de aan 
belanghebbenden te presenteren en daarop aansluitend 
een kleine expositie in te richten in het winkelcentrum.

Bij het opstellen van het Ambitiedocument zijn reeds 
verschillende partijen betrokken. De uitkomsten zijn 
opgenomen in de bijlage van dit document.

Fasering en planning 
De planning van het inrichtingsplan buitenruimte 
wordt bepaald door de planning van de bouwplannen 
op Bisonspoor. Een uitgewerkte planning is hiervoor 
op dit moment niet te geven. Rekening moet worden 
gehouden met een looptijd voor het ontwerp van vier 
maanden en vier maanden werkvoorbereiding per 
ontwikkeling. 

Het openbaar gebied wordt gefaseerd aangelegd. Na 
oplevering van de  locatie P1 wordt het aangrenzende 
openbare gebied parallel aan de garage, een deel van de 
‘Bisonallee’ aangelegd. Tevens worden, met de definitieve 
straatstenen, de ‘Bisonmarkt’ en ‘Bisonpromenade’ 
aangelegd. De precieze grens van het definitief in te 
richten deel van het plein wordt bepaald aan de hand 
van het definitieve ontwerp van de openbare ruimte. 
Tijdens de bouw van de verschillende ontwikkelingen 
dienen bouwwegen en  het inrichten van bouwdepot 
zorgvuldig en veilig te worden afgestemd met de nieuwe 
inrichting van het openbaar gebied. De definitieve 
projectgrens van het openbaar gebied van het gehele 
‘Bisonplein’ en de aanleg hiervan is afhankelijk van de 
realisatie van de toekomstige deelontwikkelingen. 

8  PROJECTMATIGE AANPAK 



60

Planproces
Het beleid en ontwerp zijn erop gericht de 
projectgrenzen zo af te stemmen dat er sprake is van 
constante gebruiks- en ruimtelijke kwaliteit van de 
openbare ruimte gedurende de gefaseerde aanpak van 
toekomstige deelontwikkelingen.
Winter Trust heeft de ambitie om Bisonspoor en haar 
omgeving een forse sprong voorwaarts te laten maken 
in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht. 
Inmiddels zijn de plannen voor de parking P1 in een 
vergevorderd stadium. De plannen voor het in- en 
exterieur van het winkelcentrum worden nu ook snel 
concreet. Voor de woontoren op de P2-locatie worden 
momenteel studies verricht. Voor deze ontwikkeling 
is commitment van de gemeente Stichtse Vecht nodig 
respectievelijk een bestemmingsplanwijziging. Een 
recente ontwikkeling is de mogelijke verplaatsing van 
het politiebureau naar de P2-locatie. De parking P1 
valt binnen het huidige bestemmingsplan, hiervoor 
zal op korte termijn een omgevingsvergunning 
worden aangevraagd. Een deel van de uitbreiding 
van het winkelcentrum past niet in het vigerende 
bestemmingsplan. Voor de herontwikkeling zal een 
wijziging van het bestemmingsplan moeten worden 
vastgesteld. 

Het voorliggend Stedenbouwkundig kader en 
Beeldkwaliteitplan Bisonspoor is na afstemming met 
ambtelijke organisatie Stichtse Vecht reeds vastgesteld 
en vormt het vertrekpunt voor het verdere planproces.

Op hoofdlijnen ziet het vervolg van het planproces er 
als volgt uit:

1. Uitwerken voorlopig ontwerp openbare ruimte en 
programma;

2. Vaststellen van ontwikkellingsvisie en 
vastgoedprogramma;

3. Sluiten samenwerkingsovereenkomst (SOK) en de 
gronduitgifteovereenkomst;

4. Presenteren definitief ontwerp openbare ruimte en 
programma; 

5. Aanvraag omgevingsvergunning en een aanvraag 
voor de wijziging van het bestemmingplan;

6. Realisatie openbare ruimte en programma.
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BIJLAGEN

BIJLAGE I || Blauwe kaders uit het 
Ambitiedocument

In de blauwe kaders uit het Ambitiedocument zijn 
gezamenlijke ambities en verbeterpunten geformuleerd. 
door de gemeente Stichtse Vecht en Winter Trust BV 
Deze zijn in deze paragraaf kort samengevat. 

Inleiding:
• Het creëren van werkgelegenheid.
• Stimuleren van bestedingen binnen de gemeente.
• Verbetering van het voorzieningenniveau.
• Meer bedrijvigheid in de kantoortorens.
• Grotere bezettingsgraad winkelunits.
• Betere parkeergelegenheid.
• Betere en veilige(re) bereikbaarheid.
• Een sociaal prettiger verblijfs- en winkelgebied.

Knelpunten Plangebied:
• Het bestaande winkelcentrum is naar binnen gericht 

en onaantrekkelijk aan de buitenkant.
• Het heeft een gedateerde uitstraling.
• De openbare ruimte rondom het winkelcentrum is 

zeer versnipperd, bevat weinig verblijfsruimte, heeft 
weinig samenhang en de inrichting ervan heeft weinig 
kwaliteit.

• De bebouwing heeft geen uitstraling naar de 
omliggende openbare ruimte en weinig relatie

• met de openbare ruimte.
• Doordat het parkeren verspreid is over verschillende 

locaties, is het onoverzichtelijk en is er veel
• zoekverkeer.
• In de straat tussen het winkelcentrum en P1 kruisen 

voetgangersstromen, bezoekersverkeer
• en expeditie elkaar, dat zorgt voor opstoppingen, 

vooral op vrijdagen en zaterdagen.

• Het laden en lossen zorgt voor overlast door de her en 
der geparkeerde busjes en vrachtwagens.

• Sociaal onveilig gevoel, mensen voelen zich vooral in 
de avond niet prettig. 

• Er zijn ’s avonds en ‘s nachts ongenode gasten op P1 en 
P2.

Verkeersveiligheid
De meest onveilige locaties in Bisonspoor zijn:
1: Schuine fietsoversteek Bisonspoor 2100-2189.
2: Fietsoversteek Bisonspoor tussen Tango en 
     Chinees restaurant Jade Villa.
3: Uitrit P1 op Binnenring.
4: Oversteek zebra tussen P1 en Albert Heijn.
5: Oversteek zebra bij Dirk van den Broek.

Ambities vastgoed
• Transformeren van de huidige gesloten gevels 

en onaantrekkelijke gevels naar gevels met en 
aantrekkelijker uitstraling.

• Beter aansluiten van het winkelcentrum op de 
omgeving.

• Eenduidiger inrichten van de openbare ruimte om 
Bisonspoor

• Overzichtelijk en efficiënte parkeervoorzieningen 
maken voor het winkelpubliek. 

• Creëren ‘aantrekkelijker ’winkelklimaat door een 
moderne uitstraling. 

• Beter benutten van het winkelcentrum als sociale 
ontmoetingsplek. 

• Realiseren van een betere bereikbaarheid van 
parkeerplaatsen. 

• Een sociaal veiliger omgeving maken. 

Woningbouw, zorgwoningen
• Het aandeel ouderen van 55-plus in de gemeente.
• Stichtse Vecht zal de komende jaren verder toenemen.

• Met name in de leeftijdscategorie 75-plus zal de 
grootste toename plaatsvinden. Hierdoor stijgt.

• de vraag naar zorgwoningen. Er wordt onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheid om zorgwoningen binnen 
het winkelgebied Bisonspoor te realiseren.

Ambities openbare ruimte
• Maken van een hoogwaardige openbare ruimte in 

samenhang met de hoogwaardige ingrepen aan de 
bebouwing van Bisonspoor.

• Terugdringen van het bezoeker parkeren op maaiveld 
rond het winkelcentrum en concentratie van auto 
parkeren.

• Heldere routing voor bezoekers en passanten.
• Sterkere scheiding tussen expeditie en overige 

gebruikers openbare ruimte. 
• Faciliteren fietsparkeren nabij bij entrees 

winkelcentrum. 
• Afstemmen locatie entrees op bezoekers van ver en 

dichtbij (auto, fiets, voet) en creëren verbindingen met 
aangrenzende openbare ruimte. 

• Maken van een sociaal veilige en aantrekkelijke 
omgeving.

• Het Marktplein inrichten als een aantrekkelijke 
multifunctionele openbare ruimte als ontmoetingsplek 
van de wijk.

Marktplein
• Verblijven op plein (banken, groen, afvalbakken).
• Terrassen horeca.
• Ruimte voor markt en faciliteiten(Electra, water, etc.).
• Ruimte voor kleinschalige evenementen.
• Fietsenstalling.
• Ondergrondse afvalinzameling.
• Vrije zone aan randen plein met o.a. opstelplekken.
• Hulpdiensten.
• Optioneel - kiosk met horecafunctie.
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Bijlage II || Consultatie volgens het 
Ambitiedocument

Tijdens het Midzomerfeest, het overleg met de 
wijkcommissie Bisonspoor, de inloopmiddag- en avond en 
de informerende commissievergadering zijn bouwstenen 
opgehaald. Bruikbare bouwstenen zijn verwerkt in dit 
Ambitiedocument. 

Aan de deelnemers van de diverse consultaties is steeds 
de vraag gesteld ”Hoe wilt u dat het winkelcentrum er in 
2025 uitziet?”. De meest uitlopende suggesties zijn hierbij 
geopperd. Onderstaand –in willekeurige volgorde- een 
opsomming van de meest voorkomende suggesties: 
• Winkelcentrum meer naar buiten gericht. 
• Zitelementen Marktplein. 
• Meer gezelligheid op het marktplein door horeca en 

terrassen. 
• Meer ontmoetingsmogelijkheden en evenementen op 

het Marktplein zoals een beachvolleybaltoernooi en 
Koningsdagactiviteiten. 

• Meer zitmogelijkheden op het marktplein, maar ook 
elders rondom het winkelcentrum. 

• Betere stallingsmogelijkheden voor fietsen.
• Betere parkeerfaciliteiten. 
• Meer groen en bomen. 
• Een zorgcentrum met huisarts, fysiotherapeut, 

apotheek.
• Fontein Marktplein. 
• Betere verbinding met het NS-station.
• Meer lichtinval in het winkelcentrum.
• Meer etalages en ingangen aan buitenkant. 
• Meer horeca en terrassen Marktplein.
• Speelaanleidingen voor kinderen zoals een speeltuintje 

en fonteintje. 
• Prominentere hoofdingangen.
• Veilige voetgangerszone zonder autoverkeer. 

Bijlage III || Beleidskaders volgens het 
Ambitiedocument

Ruimtelijke structuurvisie Maarssen (2005) 
De ruimtelijke structuurvisie Maarssen dateert van 2005 
en betreft alleen de voormalige gemeente Maarssen. Voor 
de gemeente Stichtse Vecht zal op termijn een nieuwe 
omgevingsvisie verschijnen. Deze structuurvisie is het 
richtinggevend kader voor de ruimtelijke uitgangspunten 
van de gemeente en is het referentiekader voor de 
reacties op de ruimtelijke plannen van andere overheden, 
waaronder de provincie Utrecht. De belangrijkste keuze 
voor Maarssenbroek is de blijvende aandacht voor het 
beheer van de leefomgeving en daarnaast aandacht voor 
de functie van het winkelcentrum Bisonspoor. Bovendien 
wil het College het gemeentelijk vastgoed versneld afstoten 
en ruimtelijke projecten aanjagen. De raad heeft hiervoor 
geld beschikbaar gesteld.

Retailvisie Stichtse Vecht (2016) 
De gemeente legt de nadruk op de grotere winkelcentra als 
Bisonspoor en het beleid is er op gericht om voor leegstaande 
winkelpanden buiten dit gebied de mogelijkheden voor 
ander gebruik te verruimen. Met dit beleid tracht de 
gemeente de frictieleegstand in winkelcentrum Bisonspoor 
en langdurige leegstand in de plint van het MAR’CS gebouw 
zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook de transformatie van 
leegstaande kantoorgebouwen bij Bisonspoor naar wonen 
of andere functies maakt deel uit van het beleid. In de 
plint van de panden in dit centrale winkelgebied is al een 
diversiteit van stedelijke functies als winkels, daghoreca, 
kantoren en maatschappelijke voorzieningen toegestaan. 
Indien nodig zal in het bestemmingsplan verduidelijkt 
worden dat ook een vermenging van deze functies binnen 
één pand toegestaan is. Het tekort aan P&R parkeerplaatsen 
bij het station Maarssen is een punt van aandacht omdat dit 
van invloed kan zijn op de beschikbaarheid van voldoende 

parkeerplaatsen voor winkelbezoekers. De gemeente wil 
de markt op zaterdag op het marktplein zoveel mogelijk 
stimuleren om het winkelklimaat te versterken.

Wonen
De huidige voorraad sociale huurwoningen matcht 
niet met de behoefte. Er is een behoefte aan kleinere 
wooneenheden terwijl er vooral grote gezinswoningen (die 
met name voor aantal punten te duur zijn dus niet passend 
voor de doelgroep waardoor aftopping moet plaatsvinden) 
aanwezig zijn. De woningen waar behoefte aan is, zijn 
soms bovendien bewoond door inwoners met een voor de 
doelgroep te hoog inkomen. Stichtse Vecht wil voldoende 
aanbod van beschikbare goedkope woningen. Daarom wil 
de gemeente ruimte bieden aan woningcorporaties om haar 
sociale huurvoorraad uit te breiden en te transformeren 
en projectontwikkelaars stimuleren om goedkope 
koopwoningen te bouwen. Zoals in het hoofdlijnenakkoord 
2014-2018 is opgenomen, realiseren wij 30% sociale 
woningen (huur en koop) van alle nieuwbouwwoningen 
in Stichtse Vecht. Omdat uit het woningmarktonderzoek 
blijkt dat 13% van de totale behoefte sociale huur betreft, 
zullen wij van alle toe te voegen woningen in ieder geval 
13% sociale huur realiseren. 

Dit wil Stichtse Vecht bereiken door bij nieuwbouwprojecten 
met ontwikkelende partijen afspraken te maken over het 
aandeel sociaal in het woningbouwprogramma en leggen 
dit vast in anterieure- of samenwerkingsovereenkomsten. 
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Stichtse Vecht vindt het realiseren van de 30% 
sociaal dermate belangrijk dat dit een grote prioriteit 
krijgt. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling om alle 
nieuwbouwprojecten ‘op slot’ te zetten. Daarom realiseren 
wij een volkshuisvestingsfonds waarbij we met stortingen 
van projectontwikkelaars sociale woningbouw mogelijk 
kunnen maken door bijvoorbeeld het verlagen van de 
grondprijs. Hiertoe wordt een verordening voorbereid. 

Welstandsnota Stichtse Vecht (2013) 
In de welstandnota Stichtse Vecht is voor Bisonspoor een 
apart onderdeel opgenomen. In de welstandsnota wordt de 
architectonische kwaliteit van de bouwplannen van Mar’ 
CS en het reeds opgeleverde stationsgebouw als leidend 
voor de toekomstige renovatie van Bisonspoor gezien. 
Het complex wordt als in zichzelf gekeerd beschreven met 
relatief grote bouwmassa’s die door allerlei verspringingen 
niet echt hoog tonen. In de Welstandsnota wordt 
aangegeven dat het bij vernieuwing de bedoeling meer tot 
één architectonisch gebaar te komen en dat in de nieuwe 
gevels meer zal moeten worden gezocht naar één lijn, 
waarbinnen toevalligheden en variatie minder in het oog 
springen. 

Groene kaart Stichtse Vecht 
De Groene Kaart van Stichtse Vecht maakt onderdeel 
uit van de Bomenverordening Stichtse Vecht 2015. 
In deze bomenverordening is onder meer het beleid 
omtrent kapvergunningen geregeld. De Groene Kaart 
is een topografische kaart met daarop aangegeven 
boomzones, boomstructuren, historische groenstructuren, 
kleine landschapselementen, monumentale bomen met 
bijbehorend register en Niet-geïnventariseerde terreinen. 
Voor Maarssenbroek zijn op de Groene Kaart alleen 
boomzones en boomstructuren aangegeven maar geen 
historische groenstructuren, Kleine landschapselementen 
en monumentale bomen aangegeven. 

Verkeer en parkeren 
De ambitie van het college is om op de gemeentelijke 
wegen een uniforme maximum snelheid in te voeren van 
30 km/uur binnen de bebouwde kom en 60 km/uur buiten 
de bebouwde kom. 

Een verlaging van de maximum snelheid is echter geen 
doel maar een middel om uit oogpunt van leefbaarheid 
en verkeersveiligheid de snelheden van langzaam verkeer 
en snelverkeer beter op elkaar af te stemmen op wegen 
waar deze verkeerscategorieën gebruik moeten maken 
van het zelfde wegprofiel. De Bisonspoor heeft een 
maximum snelheid 30 km/uur . De Safariweg tot aan de 
Antilopenspoor een maximum snelheid 50 km/uur. Het 
gedeelte van de Safariweg tussen de Antilopenspoor en 
Bisonspoor heeft een maximumsnelheid 30 km/uur. 

In het winkelgebied zijn bij de winkels, waaronder super- 
markten, voldoende parkeerplaatsen beschikbaar op 
korte afstand (parkeerdruk maximaal 100% op drukste 
uur). Waar door parkeerregulering voor de bewoners van 
het gebied geen of onvoldoende parkeerplaatsen meer 
beschikbaar zijn, is voor deze groep een ontheffingsregeling 
en/of vergunningsstelsel ingevoerd. 

Vigerend juridisch kader 
Het plangebied ligt in het op 11 november 2011 door 
de raad vastgestelde bestemmingsplan ‘Maarssenbroek 
woongebied’. Dit bestemmingsplan betreft het volledige 
woongebied van Maarssenbroek. In het gebied rondom 
Bisonspoor is reeds voorzien in bouwmogelijkheden voor de 
nieuwe parkeergarage op de locatie van P1 en de mogelijke 
woningbouw naast MARCS. Het bestemmingsplan richt ́ 
zich daarnaast op beheer van de bestaande situatie en het 
vastleggen van de functionele en ruimtelijke structuur. De 
nieuwbouw op de bibliotheeklocatie is met een apart 
besluit bij de omgevingsvergunning vergund. De huidige 

en toekomstige functies en bebouwing zijn in het 
bestemmingsplan opgenomen middels de bestemming 
Centrum met functieaanduidingen voor specifieke 
onderdelen als woongebouwen op het winkelcentrum. 

Beleid water 
Een duurzame en robuuste verwerking van hemelwater is 
een belangrijke pijler van het landelijke en gemeentelijke 
waterbeleid. In het vigerende. Verbreed gemeentelijk 
rioleringsplan Stichtse Vecht wordt de lokale verwerking 
van regenwater als een kansrijke en doelmatige 
maatregel gezien om de doelstelling ten aan- zien van de 
emissiereductie vanuit het gemengd stelsel te behalen. 
Herstructurering biedt kansen voor afkoppelen. De 
(gefaseerde) herinrichting van de openbare ruimte benutten 
om een deel van het afvoerend oppervlak van het gemengd 
riool af te koppelen en het hemelwater op een duurzame 
wijze te verwerken. 
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Bijlage IV || Gebouw & gebiedsbeschrijving

Deelgebied A - Winkelcentrum Bisonspoor
De plint van het Bisonspoor herbergt commerciële 
ruimtes en biedt ruimte aan de entrees en stijgpunten 
naar de kantoor- en woongebouwen op het 
winkelcentrum.

Situering
Het winkelcentrum is gesitueerd in het hart van het 
plangebied, aan de noordzijde wordt het ingesloten door 
de P2 locatie en het MAR’CS gebouw. Aan de oostzijde 
door de P1 locatie, het politiebureau en woonwijk 
Antilopespoor. Aan de zuidzijde door Bisonspoor 
332 en de woonwijk Duivenkamp en tot slot aan de 
westzijde door Bisonstaete en het Safarigebouw. Het 
winkelcentrum heeft meerdere entrees. Belangrijk 
uitgangspunt is de zgn. scharrelroute. De route vanaf 
het station naar het marktplein, deze loopt door het 
winkelcentrum. Parkeren Expeditie van de winkels 
vindt plaatst aan de noordoostzijde van station t.o. de 
P2 locatie. Expeditie van de Albert Heijn vindt plaats 
aan de noordoostzijde van het gebouw, expeditie van 
de Dirk van den Broek vindt plaats aan de zuidoostzijde 
van het gebouw. 

Deelgebied A - Kantoortorens
Op het winkelcentrum zijn vier kantoortorens 
aanwezig. De torens zijn voorzien van een middendeel 
en dakbeëindiging. De torens hebben een vierkante 
hoofdmassa van 4-6 bouwlagen. De architectuur is 
hoogwaardig . De torens hebben afwisselend een 
noord-zuid of oost-west oriëntatie. De torens hebben 
een duidelijk onderscheid in open of gesloten gevels. 

Situering  
De vierkantoortorens zijn gesitueerd op het dak van het 
Winkelcentrum Bisonspoor en worden ontsloten in het 
winkelcentrum en vanaf het marktplein.

Deelgebied A - Wooneenheden
Op het winkelcentrum Bisonspoor zijn twee L-vormige 
appartementen gebouwen van vijf bouwlagen aanwezig. 
De L-vormige volumes staan op de plint van het 
winkelcentrum en hebben naast de portiek op de begane 
grond een galerij ontsluiting aan de noordoostzijde van 
de bouwmassa. Aan de zuidwest zijde hebben beide 
volumes langwerpige balkons die per twee woningen 
zijn gecombineerd. Het trappenhuis, dat uitstijgt boven 
de 5 laagse woonmassa is een verticaal volume dat 
beide benen van de L verbindt. In de gevel die voor het 
overgrote deel verticaal geleed is vallen de horizontale 
betonvloeren op. De gevel is voor het overgrote deel 
opgebouwd uit verdiepingshoge kozijnen met een 
gecombineerde invulling van glas en panelen. 

Situering 
De appartementen zijn gesitueerd aan de zuid- en 
westzijde van het winkelcentrum. De woningen 
hebben een portiek ontsluiting op de begane grond 
van het winkelcentrum elk ter plaatse van één van de 
twee ontsluitingswegen van het marktplein naar het 
Bisonspoor (weg).

Deelgebied B - P1 Locatie 
Bestaat uit een tweelaags parkeergarage met ontsluiting 
aan de Safariweg en doorsteek naar de 1e verdieping aan 
het Bisonspoor. In de parkeergarage is een kantoortoren 
ingepast met entree aan het Bisonspoor, beide worden 
gesloopt. Door het volume lopen momenteel een fiets- 
en voetgangersroute vanaf de woonwijk Antilopespoor 
naar de oost-entree van Winkelcentrum Bisonspoor. 

Op de locatie verrijst een nieuwe 4-5 laagse 
parkeergarage met ontsluiting aan de Safariweg. 

Situering 
Bouwblok A is gesitueerd in een Noord-Zuid oriëntatie 
tussen de Safariweg en het Bisonspoor. Het volume ligt 
ingeklemd tussen het MAR’CS gebouw en het huidige 
politiebureau. 
 
Deelgebied B -  P2 Locatie
Bestaat uit een tweelaags parkeergarage met 
ontsluiting aan de Safariweg. In de parkeergarage is een 
kantoortoren ingepast met entree aan het Bisonspoor, 
beide worden gesloopt. 
Het bouwvolume op de P2 locatie kan nog verschillende 
functies herbergen. Het wordt in ieder geval een 
combinatie van een woonfunctie en (afhankelijk van 
de marktvraag) commerciële of maatschappelijke 
functies. Een marktvraag is bepalend voor het al dan 
niet realiseren van commercieel programma. 

Situering
Het gebouw is West-Oost georiënteerd. De westzijde 
van de locatie grenst direct aan van de twee 
ontsluitingswegen naar het Bisonspoor. De oostzijde 
grenst direct aan het MAR’CS gebouw, de noordzijde 
aan de Safariweg en de P+R locatie van het station, 
de zuidzijde aan het Bisonspoor en het winkelcentrum 
Bisonspoor. Aan de westzijde ligt momenteel een 
tankstation. De ambitie is om op termijn ook deze 
locatie te herontwikkelen en te betrekken bij het 
‘Bisonplein’. 
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Deelgebied B - Politiebureau 
Momenteel staat ten zuiden van de P1 locatie het 
huidige politiebureau, in het Ambitiedocument is 
deze locatie als ontwikkellocatie genoemd, indien de 
mogelijkheid zich voordient dat de politie op termijn, 
bij voorkeur binnen de gemeente kan verhuizen. Het 
huidige politiebureau zal dan gesloopt worden waardoor 
hier ruimte komt voor een nieuwe ontwikkeling. 

Situering 
Ingeklemd tussen de Bisonspoor-weg, safariweg, de 
zuidzijde van de P1-locatie en de verbindingsweg 
tussen het Bisonspoor en de Safariweg. De ontsluiting 
van de locatie vindt plaats aan het Bisonspoor. 

Deelgebied C - Bisonstaete 
Bisonstaete is een drie-laags kantoorvolume met een 
dakopbouw voor installaties. De gevel is opgebouwd 
van prefab elementen. De architectuur van het gebouw 
is gedateerd. Het volume fungeert als een van de 
pleinwanden van het marktplein. 

Situering
Het volume is gesitueerd in een noord-zuid oriëntatie 
tussen de Markt en het Bisonspoor-weg. 

Deelgebied C - Bisonspoor 332
Een drielaags kantoorgebouw opgetrokken uit baksteen 
met overwegend verticale raamopeningen. 

Situering 
Gelegen aan de zuidzijde van winkelcentrum 
Bisonspoor, tussen het Bisonspoor (weg) en de 
woonwijk Duivenkamp.  
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Bijlage V | Kabels en leidingen
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Bijlage VI | Vulpunt Tankstation
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Bijlage VII | Bestaande situatie groen
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Bijlage VIII | Bestaande situatie verkeer
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Bijlage IX | Bestaande situatie straatverlichting
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Bijlage X | Effect van groen op hittestress

Bestaande situatie Nieuwe situatie
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Bijlage XI | Wateroverlast - Impressie waterbeeld (plasvorming) bij extreme neerslag bij geaccidenteerd terrein
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Winter Trust B.V. is voornemens om op de P2-locatie aan de Bisonspoor in Maarssenbroek een 
gemengde centrumontwikkeling te realiseren. Op deze locatie worden woningbouw, 
commerciële voorzieningen (retail en horeca) en maatschappelijke voorzieningen 
(gezondheidszorg en politiebureau). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw 
bestemmingsplan voorbereid. Voorliggende vormvrije m.e.r.-beoordeling is onderdeel van deze 
bestemmingsplanprocedure. In de vormvrije m.e.r.-beoordeling is beoordeeld of de ontwikkeling 
mogelijk kan leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen.  

1.2 Waarom een vormvrije m.e.r.-beoordeling? 

De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en 
vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een 
plan of besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingsplan of vergunning. De wettelijke 
eisen ten aanzien van m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer en in het Besluit m.e.r. In de 
Wet Milieubeheer en in het Besluit m.e.r. wordt een onderscheid gemaakt in activiteiten die 
m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C-activiteiten) en activiteiten die m.e.r.-
beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D-activiteiten). 
 

 
Figuur 1.1: Kolom D11.2. van m.e.r-plichtige activiteiten uit Wet Milieubeheer en Besluit m.e.r. 

 

Voor activiteiten die wel in onderdeel D van het Besluit m.e.r. genoemd staan, maar waar de 
aantallen uit het betreffende plan of besluit onder de drempelwaarden liggen dient een 
vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden. Hierbij wordt, net als bij de m.e.r.-
beoordeling getoetst, of er mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen op kunnen treden.  

Het planvoornemen om 300 woningen te ontwikkelingen valt onder de in D gestelde 
drempelwaarde, daarom dient een vormvrije m.e.r-beoordeling uitgevoerd te worden. 
 
Wetswijziging per 16 mei 2017 
Op 16 mei 2017 is de Wet milieubeheer gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat voor een vormvrij 
m.e.r.-beoordelingsplichtig plan een apart besluit noodzakelijk is. Dit houdt in dat de afweging 
om geen MER te maken niet alleen een conclusie kan zijn van de voorgaande paragrafen, maar 
expliciet als besluit gemotiveerd moet worden. Dit besluit moet genomen worden door het 
gevoegd gezag (in dit geval de provincie Utrecht). Het uitgangspunt hierbij is dat er in beginsel 
geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden, tenzij het bevoegd gezag bepaald dat er 
sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 
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1.3 Criteria voor het toetsen van activiteiten in een vormvrije m.e.r.-beoordeling 

De toets wordt gedaan op basis van dezelfde criteria die ook gelden bij een m.e.r.-beoordeling. 
Deze toets is dus gekoppeld aan de richtlijnen in bijlage III van de Europese Richtlijn 
milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie criteria met uitgangspunten per criterium 
benoemd: kenmerken van de activiteit, plaats van de activiteit en kenmerken van het potentiële 
effect (zie tabel 1.2). Behalve de potentiële effecten op de genoemde aspecten, dient ook 
rekening gehouden te worden met “gevoelige gebieden”. De gebieden die in het algemeen in het 
kader van de m.e.r.-beoordeling beschouwd moeten worden, zijn weergegeven. Deze notitie laat 
zien of er een effect is op de genoemde aspecten en op de verschillende gebieden bij het 
uitvoeren van de activiteiten voor de reconstructie van de N411.  
 
Tabel 1.1: Overzicht criteria ‘belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu’ 

Criteria Beoordelingscriterium 

Kenmerken 

van de 

activiteit 

 omvang 

 cumulatie met andere projecten 

 gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

 productie van afvalstoffen 

 verontreiniging en hinder 

 risico van ongevallen 

Plaats van de 

activiteit 

 bestaand bodemgebruik 

 relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied 

 het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor 

de volgende typen (gevoelige) gebieden: 

o wetlands, 

o kustgebieden, 

o berg- en bosgebieden, 

o reservaten en natuurparken, 

o gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die 

wetgeving worden beschermd; 

o speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen krachtens 

Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG, 

o gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen 

inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden, 

o gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, 

o landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

Kenmerken 

van het 

potentiële 

effect  

 het bereik van het effect 

 grensoverschrijdend karakter 

 orde van grootte en complexiteit van het effect 

 waarschijnlijkheid van het effect 

 duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect 
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1.4 Leeswijzer 

Het vervolg van het rapport is als volgt opgebouwd: 

 hoofdstuk 2: de plaats van de activiteit en de kenmerken van de activiteit (aard en omvang, 
de wijze van aanleg);  

 hoofdstuk 3: de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit; 

 hoofdstuk 4: conclusie. 
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2 Plaats en kenmerken van de activiteit 

2.1 De plaats van de activiteit 

Het plangebied bevindt zich in Maarssenbroek, gemeente Stichtse Vecht. Het plangebied grenst 
aan winkelcentrum Bisonspoor, dat in het centrum van Maarssenbroek ligt, en bestaat uit de 
huidige P2 en P3 locatie. Het plangebied bevindt zich aan de noordoostzijde van winkelcentrum 
Bisonspoor. Bisonspoor ligt centraal in Maarssenbroek, ten zuidwesten van het Amsterdam-
Rijnkanaal (ARK) en de spoorverbinding Amsterdam-Utrecht en ten noordoosten van de Rijksweg 
A2.  

De planlocatie omvat zowel de huidige parkeerlocatie P2 als P3 en het terrein waar momenteel 
tankstation Tango op gevestigd is en de hiernaast gelegen autogarage. De plangrenzen worden 
gevormd door de as van de weg aan Bisonspoor en de groenstrook aan de Safariweg. 
 

 
Figuur 2.1: Plangebied (met blauwe cirkel) in Maarssenbroek 

 
Figuur 2.2: Plangebied (met rode omlijning) naast winkelcentrum Bisonspoor 
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Bestaand bodemgebruik 
In de huidige situatie is het plangebied volledig verhard. P2 bestaat uit een parkeerdek met 
aangrenzend een tankstation en autovakgarage. P3 is volledig verhard maar niet bebouwd.  
 
Natuurlijke hulpbronnen en het opnamevermogen van het natuurlijk milieu 

Er bevinden zich geen natuurlijke hulpbronnen of gevoelige gebieden in of op korte afstand van 
het plangebied.  

2.2 Kenmerken van de activiteit 

2.2.1 Omvang van de activiteit 

Het voornemen betreft het ontwikkelen van een woningencomplex met ca. 300 woningen, met 
een grondoppervlakte van ca. 25.000 m2. Daarnaast worden ondergeschikte horeca, retail en 
gezondheidszorg / sportvoorzieningen mogelijk gemaakt. Het complex zal variëren in 
bouwhoogte, tot een maximum van 70 meter. Aan de noordwestelijke zijde van het plangebied 
wordt ofwel een politiebureau of worden tot maximaal 60 woningen gerealiseerd.  

2.2.2 Cumulatie met andere projecten 

De ontwikkeling van de P2 en P3-locatie Bisonspoor maakt onderdeel uit van een integrale 
herstructurering van het centrumgebied Bisonspoor Maarssenbroek. Ten behoeve van deze 
ontwikkeling is een stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op de P1-locatie 
wordt een nieuwe parkeergarage gerealiseerd. De verdere plannen voor revitalisatie van het 
winkelcentrum worden in de komende jaren verder uitgewerkt.  

2.2.3 Overige kenmerken 

De voorgenomen activiteit heeft verder geen bijzondere kenmerken ten aanzien van: 
1. De productie van afvalstoffen; 
2. Verontreiniging en hinder; 
3. Risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. 
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3 Kenmerken van het potentiële effect 

3.1 Archeologie en Cultuurhistorie 

Binnen het plangebied liggen geen archeologische of cultuurhistorische waarden. Het gebied is 
niet opgenomen op de Archeologische waardenkaart van de gemeente. Bij het 
stedenbouwkundig ontwerp wordt rekening gehouden met de architectuur van de omgeving, 
zodat de cultuurhistorische waarde van Maarssen(broek) zoveel mogelijk in tact blijft.  
Het voornemen leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen betreffende het thema 
archeologie en cultuurhistorie.  
 

3.2 Externe veiligheid 

Het plangebied ligt in de nabijheid van een transportroute voor gevaarlijke stoffen (het 
spoortraject Utrecht – Amsterdam). Er is geen sprake van een plaatsgebonden risico langs dit 
traject. Het plaatsgebonden risico vormt daarom geen belemmering.  

Voor de ontwikkeling is een QRA uitgevoerd.   
Ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het 
Amsterdam-Rijnkanaal kan op basis van de Regeling basisnet al geconstateerd worden dat een 
beperkte verantwoording van toepassing is.  

Bij een beperkte verantwoording moet de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid beschouwd worden. 
Voor het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen heeft Veiligheidsregio apart afgestemde 
protocollen. Wat betreft de zelfredzaamheid is het relevant dat binnen het plangebied een 
gezondheidsfunctie is opgenomen. Deze functie wordt mogelijk ingevuld door bijvoorbeeld een 
praktijk voor fysiotherapie, een tandarts of iets in deze richting. Hier zijn dus mogelijk beperkt 
zelfredzame personen aanwezig. De zelfredzaamheid kan op een voldoende hoog niveau worden
 gebracht door in het (bouwkundige) ontwerp van het gebouw rekening te houden met vluchtroutes 
voor beperkt zelfredzame personen. Het opstellen van een bedrijfsnoodplan, waarin rekening wordt 
gehouden met de aanwezigheid van beperkt zelfredzame personen in relatie tot incidenten op het 
spoor, draagt tevens bij aan het verbeteren van de zelfredzaamheid.  
Het voornemen leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen betreffende het thema externe 
veiligheid.    

3.3 Geluid 

In het plangebied worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die leiden tot een relevant 
effect op de toename van geluidsbelasting in het gebied.   

3.4 Luchtkwaliteit 

In de Regeling niet in betekenende mate bijdragen, die onder het gelijknamige Besluit hangt, zijn 
categorieën van gevallen opgenomen die per definitie 'niet in betekenende mate' zijn. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld om een woningbouwontwikkeling van minder dan 1.500 woningen, waarvan 
het effect op luchtkwaliteit minimaal is. 
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Het voorgenomen plan maakt betreft een woningbouwontwikkeling van ca. 300 woningen en 
een nieuw politiebureau mogelijk. Deze ontwikkeling leidt tot een toename van het verkeer op 
de wegen in de directe omgeving van het plangebied. Aangenomen mag worden dat de 
verkeersgeneratie van het voorgenomen plan kleiner is dan de verkeersgeneratie behorend bij 
een ontwikkeling van 1.500 woningen. Aannemelijk is dan ook dat het verkeer behorend bij het 
voorgenomen plan minder effect op de luchtkwaliteit zal hebben dan het effect van 1.500 
woningen en daarmee niet betekenende mate bijdraagt aan de concentraties 
luchtverontreinigende stoffen.  

Het voornemen leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen betreffende het thema 
luchtkwaliteit.   

3.5 Natuur 

1. Gebiedsbescherming 

In het plangebied is geen NNN-gebied of Natura 2000-gebied aanwezig. Er komen ook geen 
beschermde gebieden (NNN of N2000-gebieden) voor binnen de invloedsfeer van het 
plangebied. Er is zowel van indirecte als directe aantasting van de NNN en de Natura 2000-
gebieden dan ook geen sprake. (Significant) negatieve effecten zijn uitgesloten. Er is daarom 
geen noodzaak voor vervolgstappen of een uitgebreidere toetsing. 

 

2. Beschermde soorten 

Uit de bureaustudie in combinatie met het terreinbezoek is gebleken dat (leefgebied van) 
algemene broedvogels (potentieel broedbiotoop in de parkeergarage, het kantoorpand en de 
vegetatie), die in het kader van de Wet natuurbescherming een beschermde soortgroep zijn, 
aanwezig zijn en/of mogelijk verwacht worden in het plangebied.  

In tabel 3.1 is aangegeven welke gevolgen de aanwezigheid van (het leefgebied van) deze 
soortgroep heeft voor het voornemen. Aangegeven is of er sprake is van een overtreding van de 
Wet Natuurbescherming en onder welke voorwaarden het plan uitvoerbaar is. Er zijn geen 
beschermde soorten in het plangebied aanwezig. Er geldt alleen een algemene zorgplicht om 
nadelige effecten voor broedvogels te voorkomen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden 
worden maatregelen genomen om nadelige effecten op broedvogels te voorkomen.  
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Figuur 3.1: Gevolgen aanwezigheid soortengroep 

 
Het voornemen leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen betreffende het thema natuur. 
 

3.6 Verkeersafwikkeling 

De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een verkeerstoename van circa 10% over de Safariweg. 
Om te analyseren in hoeverre dit kan leiden tot problemen bij de verkeersafwikkeling is de I/C-
verhouding berekend op een werkdag. De I/C-verhouding geeft de verhouding aan tussen de 
hoeveelheid verkeer die over de weg rijdt en de maximale capaciteit van de weg. Als gevolg van 
de toename van verkeer wordt de I/C-verhouding tussen de 0,7 en 0,8. Een I/C-verhouding van 
0,7 – 0,8 duidt op een drukke weg, maar heeft nog voldoende doorstroming met een kleine kans 
op filevorming. De Safariweg heeft daarom voldoende capaciteit om het verkeer af te wikkelen.  
Met de transformatie van P2 tot woningbouw verdwijnen meer parkeerplaatsen dan dat er 
worden toegevoegd, waardoor de parkeerdruk toeneemt. De huidige situatie (met P2 als 
parkeerdek) een restcapaciteit aan parkeerplaatsen kent. Daarnaast wordt bij de renovatie en 
verbouwing van het winkelcentrum (dat voorafgaand aan de voorgenomen ontwikkeling van dit 
bestemmingsplan plaats moet vinden) een nieuwe parkeergarage gerealiseerd. Tot slot worden 
onder de woningen bij P2 parkeerplaatsen gerealiseerd. Met deze voorzieningen wordt 
parkeerproblematiek in Bisonspoor voorkomen.  
 
Het voornemen leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen betreffende het thema verkeer 
en parkeren.  

3.7 Water 

Het voornemen leidt tot een toename van het onverhard oppervlak ten opzichte van de 
referentiesituatie, doordat in (een deel van) de openbare ruimte groen wordt gerealiseerd. Door 
de toename van het onverhard oppervlak zal het watersysteem in het plangebied verbeteren.  
Bij de planuitwerking en realisatie moet rekening gehouden worden met de ligging van de locatie 
in de directe nabijheid van het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook moet het ontwerp van het 
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rioolsysteem rekening gehouden worden met de eisen en randvoorwaarden die gesteld worden 
aan het systeem vanuit de huidige werking van het rioolsysteem. 
Om verontreinigingen van het grond- en oppervlaktewater te voorkomen, is het van belang om 
zo min mogelijk uitlogende of anderszins uitspoelende bouwstoffen toe te passen waardoor het 
afstromend hemelwater wordt vervuild. 
 
Het voornemen leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen betreffende het thema water.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Aanmeldingsnotitie Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
  
projectnummer 0417703.00 
23 november 2017  
Winter Trust B.V. 

 
 
 
 

Blad 10 van 10 

 

4 Conclusie 

In dit rapport zijn de verwachte milieugevolgen als gevolg van de realisatie van de 
woningbouwontwikkeling P2 Bisonspoor Maarssenbroek beschreven.  
 
Concluderend kan gesteld worden dat de voorgenomen ontwikkeling niet leidt tot belangrijk 
nadelige milieugevolgen.  
 
Kortom, er is geen nader onderzoek noodzakelijk en er is ook geen reden tot het uitvoeren van 
een m.e.r.-procedure. 
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2. Beschikbare gegevens

Uit de geïnventariseerde gegevens volgt de onderstaande relevante informatie.

2.1 In het plangebied
Huidig bodemgebruik
(digitaal terreinbezoek)

• Tankstation/garage

• Parkeergarage

• Kantoorgebouw (leegstaand)

• Parkeerterrein

• Locaties zijn grotendeels bebouwd dan wel verhard met
klinkers

Voormalig gebruik • Tot 1981 agrarisch gebied, daarna ontwikkeling

• Vanaf 1991 huidig gebruik (bijlage 7)

Verdachte activiteiten in het plangebied • Tankstation/autogarage

• Slootdempingen

Bodeminformatie op tracé:

Tankstation/garage/showroom: 1. Bouwvergunningen tankstation/garagebedrijf/kantoor
(1990, 1991)

2. Indicatief bodemonderzoek Safariweg te Maarssenbroek
(Chemielinco, kenmerk 91043, d.d. 24-06-1991)

3. Verkennend bodemonderzoek Bisonspoor 383 Maarssen
(P&J Milieuservices B.V., kenmerk 0027402A, d.d. oktober
2000)

4. Melding van aanvang tankinstallatiewerkzaamheden (op
19-09-2007, Mokobouw tankinstallatiebedrijf)

5. Verkennend bodemonderzoek Bisonspoor 383 Maarssen
(P&J Milieuservices B.V., rapport met kenmerk 0024703A,
d.d. 27-09-2007)

6. Tanksanering certificaat, dieseltank (Leeflang B.V., kenmerk
W07091552.02, d.d. 17-01-2008)

Parkeergarage/kantoorgebouw Geen

Parkeerterrein Geen

Grondwaterstand o.b.v. onderzoeken • Circa 0,9 m -mv.

Uit de informatie blijkt het volgende:
[1] In 1991 is er een vergunning afgegeven voor de bouw van een tankstation/garagebedrijf/showroom op
het Bisonspoor te Maarssen.
[2] In 1991 is een nul-onderzoek uitgevoerd in verband met de toekomstige bouw van een tankstation met
wasstraat. Geen verontreinigingen in de grond, in het grondwater is een matig verhoogd gehalte aan zink en
licht verhoogde gehalten aan chroom, koper en nikkel gemeten.
[3] In 2000 is een verkennend onderzoek uitgevoerd vanwege een voorgenomen overgang van de gebruiker
van het tankstation. Er is geanalyseerd op minerale olie en vluchtige aromaten. In grond en grondwater zijn
geen verhoogde gehalten gemeten.
[5] Er zijn 4 ondergrondse tanks aanwezig: 1 van 30.000 liter en 3 van 20.000 lieter. In 2007 is vanwege de
voorgenomen verwijdering van één van de tanks een verkennend bodemonderzoek gedaan bij de
betreffende tank. Er is geanalyseerd op minerale olie en vluchtige aromaten. In grond en grondwater zijn
geen gehalten boven de streefwaarde gemeten.
[6] De tank is gesaneerd in oktober 2007 en afgevoerd. Er is geen informatie bekend of later een
vervangende tank is geplaatst.
De relevante delen van de onderzoeken zijn opgenomen in bijlage 8.

Op zowel het terrein van de parkeergarage/kantoor en het parkeerterrein zijn slootdempingen bekend, op
het terrein van het tankstation niet, zie hiervoor bijlage 6.
Er is geen archeologisch onderzoek benodigd op de drie deellocaties, zie ook hiervoor bijlage 6.
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2.2 Naast het plangebied
Verdachte activiteiten naast het plangebied
(binnen een straal van 25 m)

• N.v.t.

Bodeminformatie naast het plangebied
(binnen een straal van 25 m)

• Verkennend bodemonderzoek Stationslocatie Bisonspoor
te Maarssen (Aveco de Bondt, kenmerk: R-WDV/68, d.d.
11-07-2005)

Uit het bodemonderzoek blijkt het volgende:
Direct ten oosten van het kantoorgebouw is in 2005 een verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van
een voorgenomen herontwikkeling. In zowel grond als grondwater zijn geen van de onderzochte stoffen
(NEN 5740 pakket) verhoogd. Er is zintuiglijk geen asbest aangetoond. Een deel van het onderzoek is
opgenomen in bijlage 8.

2.3 Bodemkwaliteitskaart
Zone plangebied • Landbouw/natuur (bovengrond)

• Landbouw/natuur (ondergrond) (bijlage 4)

Indicatie na afweging P95/P90/P80/P50 • AW2000 dan wel Wonen (bijlage 4)

Maatgevende stoffen • N.v.t.

Veiligheidsklasse • Geen veiligheidsmaatregelen

2.4 Asbestverdachtheid
Asbestverdacht? • Nee

Gebaseerd op • Topotijdreis.nl

• Onderzoek (Aveco de Bondt, 2005)

• BAG-viewer

Toelichting
Uit topotijdreis en de BAG-viewer blijkt dat de bebouwing op en nabij de onderzoekslocatie in 1991
gebouwd is. Op het naastgelegen terrein aan de oostzijde is tijdens bodemonderzoek zintuiglijk geen asbest
aangetoond.

3. Veiligheidsklassen

Veiligheidsklassen • Onbekend

Maatgevende stof(fen) • Onbekend

Toelichting
In de bodemonderzoeken zijn in de grond maximaal licht verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen
gemeten en in het grondwater is in 1991 een matig verhoogd gehalte aan zink aangetoond. De onderzoeken
waar dit uit blijkt zijn in de periode 1991 - 2007 uitgevoerd en er is destijds niet getoetst aan het Besluit
Bodemkwaliteit.
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4. Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de resultaten van de quickscan van de bodemkwaliteit wordt verwacht dat ter plaatse van de
voorgenomen herinrichting de grond voldoet aan tenminste de kwaliteitsklasse Wonen. Uitzondering hierop is
het tankstation met garage/showroom. Na 2007 is hier geen onderzoek meer verricht maar is het tankstation
wel in bedrijf gebleven. Aanbevolen wordt om ter plaatse van het tankstation bodemonderzoek te verrichten.

Voor de locaties parkeergarage/kantoor en parkeerterrein bevelen wij vanuit bodemhygiënisch oogpunt het
volgende aan:

• Het is in het kader van de Wet bodembescherming niet noodzakelijk om een BUS-melding te verrichten of
een (deel)saneringsplan op te stellen;

• De werkzaamheden hoeven niet te worden uitgevoerd door een gecertificeerd aannemer (BRL 7001 danwel
7004) en onder milieukundige begeleiding (BRL 6001).;

• Het is in het kader van de CROW132 niet noodzakelijk om een V&G-plan op te stellen.

• De grondwaterstand bevindt zich op basis van het onderzoek op ongeveer 0,9 m -mv. Indien eventuele
werkzaamheden dieper verricht gaan worden, dient rekening te worden gehouden met
grondwateronttrekking.

Bijlagen
1. Locatietekening
2. Bodemloket
3. Digitale terreininspectie (Globespotter)
4. Bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst regio Utrecht
5. Gemeente Stichtse Vecht
6. Omgevingsdienst regio Utrecht
7. Topotijdreis.nl
8. Bekende onderzoeken



Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.

Bijlage 1 Locatie



d14196
Veelhoekige lijn



Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.

Bijlage 2 Bodemloket





Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.

Bijlage 3 Digitale terreininspectie











Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.

Bijlage 4 Bodemkwaliteitskaart





 

Witteveen+Bos, ZT69-1/14-022.907 definitief 04 d.d. 3 december 2014, Nota bodembeheer regio Noordwest-Utrecht 11

3. KADER NOTA BODEMBEHEER 

 

3.1. Randvoorwaarden gebiedspecifiek beleid 

 

De gemeenten in regio NWU hebben gekozen om gebiedspecifiek beleid vast te stellen. 
Gebiedspecifiek beleid maakt het voor gemeenten mogelijk om eigen beleidskeuzes te ma-

ken op het gebied van grondverzet. 
 

Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan het opstellen van gebiedspecifiek beleid. De ge-
meente moet beschikken over een bodemfunctieklassenkaart en een bodemkwaliteitskaart. 

Daarnaast is de gemeente verplicht om haar beleidskeuzes vast te leggen in een Nota bo-
dembeheer. Het Besluit bodemkwaliteit geeft een aantal voorwaarden voor het vaststellen 

van gebiedspecifiek beleid:  
- bij grondverzet is er sprake van standstill (geen achteruitgang van de chemische bo-

demkwaliteit) op gebiedsniveau, het beheergebied; 
- een gemeenteraad kan voor een bepaald gebied of stof een Lokale Maximale Waarde 

(LMW) vaststellen. Een LMW is een waarde die de generieke Maximale Waarden (MW) 
uit de Regeling bodemkwaliteit vervangt. Het risiconiveau van de gekozen LMW’s wordt 

berekend met behulp van de risicotoolbox; 
- bij grondverzet mag niet een nieuw spoedeisend geval van ernstige bodemverontreini-

ging ontstaan. De bodemkwaliteit van een zone mag het saneringscriterium van de Wet 
bodembescherming niet overschrijden; 

- het voorgenomen beleid wordt afgestemd met overige lokale bodembeheerders in de 
regio, waaronder het bevoegd gezag Wet bodembescherming (provincie Utrecht). 

 

Het Besluit bevat ook nog procedurele voorwaarden voor het vaststellen van gebiedspeci-
fiek beleid: 

- een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze over de Nota bo-
dembeheer te geven tijdens de terinzagelegging; 

- de gemeenteraad van de betrokken gemeente stelt het gebiedspecifieke beleid vast.  

 

Tenslotte stelt het besluit dat bij een Nota bodembeheer de volgende bijlagen zijn bijge-

voegd: 
- de bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart; 

- verwijzing naar een kaart of website met verdachte locaties die bij ontgraving niet onder 
de reikwijdte van deze Nota vallen als het gaat om grondverzet ter plaatse van deze lo-

caties. 

 

3.2. Bodemfunctieklassenkaart 

 

Op de Bodemfunctieklassenkaart worden de functies van de bodem weergegeven in relatie 
tot het bovengronds bodemgebruik. Het gaat daarbij niet om de functie op perceelsniveau 

(zoals bij bestemmingsplannen), maar om de hoofdfunctie van een zone. Het Besluit bo-
demkwaliteit onderscheidt zeven bodemfuncties die zijn samengevoegd tot drie bodem-

functieklassen (zie onderstaande tabel).  
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Tabel 3.1.  Bodemfunctieklasse die worden onderscheiden in het Besluit bodemkwa-

liteit 

Bodemfunctie Bodemfunctieklasse 

Moestuin en volkstuinen Landbouw/Natuur 

Natuur 

Landbouw 

Wonen met tuin Wonen 

Plaatsen waar kinderen spelen 

Groen met natuurwaarden  

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Industrie 

 

De Bodemfunctieklassenkaart is opgenomen in bijlage IV. Op de Bodemfunctieklassen-
kaart worden de volgende gebieden/klassen weergegeven: 

- gebieden die in de bodemfunctieklasse Wonen vallen (kleur op de kaart is geel); 
- gebieden die in de bodemfunctieklasse Industrie vallen (kleur op de kaart is oranje) 

- gebieden die niet in een bodemfunctieklasse zijn ingedeeld (kleur op de kaart is groen) 
vallen automatisch in de bodemfunctieklasse Landbouw/Natuur. Daar gelden de 

strengste eisen voor het toepassen van grond. Hier mag alleen schone grond worden 
toegepast, ook wel achtergrondwaarde-kwaliteit of AW2000-kwaliteit genoemd. 

 
Het buitengebied is ingedeeld in de bodemfunctieklasse landbouw/natuur. Echter binnen dit 

gebied bevinden zich ook percelen met functies wonen of bedrijvigheid. Voor deze perce-
len wordt de achtergrondwaarde als toepassingseis voor aan te brengen grond te streng 

gevonden. Daarom gelden voor deze percelen dezelfde toepassingseisen als voor gebie-
den die op de kaart in de bodemfunctieklasse Wonen vallen. Dit is verder niet weergege-

ven op de bodemfunctieklassenkaart.  
 

Bij twijfel is de functieaanduiding op de bestemmingsplankaart doorslaggevend. Bij toe-
komstige grootschalige ontwikkelingen die nog niet op de kaart zijn meegenomen mag ge-

anticipeerd worden op een wijziging van een bestemmingsplan op voorwaarde dat er al 
een conceptbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen. 

 

3.3. Bodemkwaliteitskaart 

 

De bodemkwaliteitskaart is een kaart die de gebiedseigen bodemkwaliteit binnen onver-

dachte gebieden weergeeft. De kwaliteit wordt niet op perceelsniveau maar op zoneniveau 
bepaald. De bodemkwaliteit van een zone wordt veelal bepaald door een combinatie van 

factoren. Dit betreft onder andere de grondslag en het historische bodemgebruik, dat vaak 
gerelateerd is aan de bebouwingsgeschiedenis. Zo heeft doorgaans een industrieterrein 

dat voor 1940 in gebruik is genomen een slechtere kwaliteit dan een nieuwbouwwijk van na 
1980. Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart zijn deze factoren, onderscheidende 

kenmerken, in samenhang met de bodemkwaliteitsgegevens verwerkt tot een definitieve 
bodemzoneringskaart. Vervolgens is per zone, van deze bodemzoneringskaart, de ge-

biedseigen kwaliteit bepaald voor zowel de boven- als ondergrond. Deze kwaliteit is afge-
leid met behulp van statistiek op de beschikbare gegevens van al uitgevoerde bodemon-

derzoeken. Het resultaat is een ontgravingskaart, die aangeeft wat de verwachte kwaliteit 
van de grond is bij ontgraving.  
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Bodemzoneringskaart  

Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart wordt gebruik gemaakt van zones. Dit zijn 
een verzameling van gebieden waar op basis van de gebruikshistorie, grondslag en be-

bouwingsgeschiedenis vergelijkbare bodemkwaliteit verwacht kan worden. Voor de regio 
NWU worden in totaal 8 zones onderscheiden. De bodemzoneringskaart is opgenomen in 

bijlage III. 
 
Ontgravingskaart 

Op de ontgravingskaart is weergegeven in welke kwaliteitsklasse vrijkomende grond valt. 

Het betreft een verwachte gemiddelde kwaliteit van de zone die bepaald is op basis van 
verschillende bodemonderzoeken binnen deze zone. Voor het opstellen van de ontgra-

vingskaart is gebruik gemaakt van de bodemzoneringskaart. Per zone is de kwaliteitsklas-
se voor de boven- en ondergrond bepaald.  

 
De ontgravingskaart onderscheid 8 bovengrondzones (0 - 0,5 m -mv) en 8 ondergrondzo-

nes (0,5 – 2 m –mv). De bodemkwaliteit wordt vervolgens getoetst aan de generieke norm-
stelling uit het Besluit bodemkwaliteit, die zijn ingedeeld in de klassen: achtergrondwaarden 

(AW2000), wonen, industrie en niet toepasbaar. In de onderstaande tabel is de gemiddelde 
ontgravingskwaliteit van de boven- en ondergrond per zone weergegeven. De ontgravings-

kaarten voor de boven- en ondergrond zijn opgenomen in bijlagen V en VI. Voor de verdere 
totstandkoming van de ontgravingskaart wordt naar de rapportage van de bodemkwaliteits-

kaart verwezen (separate rapportage).  

 

Tabel 3.2. Ontgravingskwaliteit van de verschillende zones 

Zone Bodemkwaliteitsklasse 

bovengrond (0-0,5 m-mv) 

Bodemkwaliteitsklasse 

ondergrond (0-2,0 m-mv) 

Zone A: 

Naoorlogse bebouwing I 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Zone B: 

Naoorlogse bebouwing II 

Wonen Achtergrondwaarde 

Zone C: 

Oude bebouwing inclusief lintbebouwing 

veengebied  

Industrie Wonen 

Zone D: 

Droogmakerijen De Ronde Venen 

Wonen Achtergrondwaarde 

Zone E:  

Toemaakdek De Venen I 

Industrie Wonen 

Zone F: 

Toemaakdek De Venen II 

Wonen Achtergrondwaarde 

Zone G: 

Noorderpark en Omgeving 

Wonen Achtergrondwaarde 

Zone H: 

Overig buitengebied 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

 

  



Zones bodemkwaliteitskaart

A Naoorlogse bebouwing I
B Naoorlogse bebouwing II
C Oude bebouwing inclusief lintbebouwing veengebied
D Droogmakerijen De Ronde Venen
E Toemaakdek De Venen I
F Toemaakdek De Venen II
G Noorderpark en omgeving
H Overig buitengebied

BIJLAGE:

PROJECT:

OPDRACHTGEVER:

SCHAAL:

DATUM:

Zones bodemkwaliteitskaartIII

Regionale Nota bodembeheer
Noordwest Utrecht

31-7-2014

1:100.000
(op A3)

ODRU

P13-07

d14196
Ovaal

d14196
Ovaal


d14196
Tekstvak
globale ligging onderzoekslocatie



Bodemfunctieklassenkaart

in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

Bodemfunctieklasse Wonen
Bodemfunctieklasse Industrie
Landbouw / natuur

BIJLAGE:

PROJECT:

OPDRACHTGEVER:

SCHAAL:

DATUM: 07-10-2014

Regionale Nota bodembeheer
Noordwest Utrecht

IV Bodemfunctieklassenkaart

1:100.000
(op A3)
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d14196
Ovaal




Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.

Bijlage 5 Gemeente











Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.

Bijlage 6 Omgevingsdienst









Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.

Bijlage 7 Topotijdreis











Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.

Bijlage 8 Bekende onderzoeken



Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.



Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.



Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.



Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.



Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.



Verslag bodemkwaliteit

projectnummer 417703

6 september 2017, revisie 00

Winter Trust B.V.



















/!/�(#(/�!�/#v-/�/u//-/.�>?-/

|��/�

��(�(�(�(!Cxgeq!fg!Dqpfv

�!t�!�&

=a!-/¹/-/

h-@

b!�!//

t!¹!c�`�#(�!.!kpigpkgwtudgftklh

Tcrrqtv

Xgtmgppgpf!dqfgoqpfgt|qgm

uvcvkqpunqecvkg!Dkuqpurqqt!vg!Occtuugp

cqv��#!xgtmgppgpf!dqfgoqpfgt|qgm!uvcvkqpunqecvkg!Dkuqpurqqt!vg!Occtuugp

Rtqkz-O#p#gt!15/3511/44

T.YFX079

Mycftcpv!D/X/

Rquvdwu!481

8571!CL!Tkluugp

fg!jggt!P/!Uejqnu

fghkpkvkgh

12

gcwcp!22!lwnk!3116

cwvg#t!Y/!fg!Xqu!)YknEQ*

Cxgeq!fg!Dqpfv

-f�Tgiigukpign3

rqu-dwu313

�8571!CG!Tkluugp

�qq�)¹42!*!)1*65D!62!63!11

vgngtcz)h42*!)1*659!62!96!76

/#-c=kkphqE�cxgvqfgdqpfv/pn

=#�#-g�yyy/cxgeqfgdqpfv/pn

rctcch

sgeqpXfgevf!T/O/C/!Tkffgt



a<!z(�-�/����/=!@&

-/!��-!/

/!-v/!v/#.k

�H�t-/./..<////

ab/!//<�=(

UCOGPXCVVKPI

h

�(!Cxgeq!fg!Dqpfv

kpigpkgwtudgftklh

Kp!qrftcejv!xcp!Mycftcpv!D/X/!ku!fqqt!Cxgeq!fg!Dqpfv!ggp!xgtmgppgpf!dqfgoqpfgt|qgm!wkvigxqgtf!qr

fg!uvcvkqpunqecvkg!Dkuqpurqqt!vg!Occtuugp/

Fg!ccpngkfkpi!vqv!jgv!wkvxqgtgp!xcp!jgv!dqfgoqpfgt|qgm!ku!fg!xqqtigpqogp!jgtqpvykmmgnkpi!xcp!jgv

vgttgïp/

Fqgnuvgnnkpi!xcp!jgv!qpfgt|qgm!ku!jgv!xcuvngiigp!xcp!fg!oknkgwj{ikípkzjg!mycnkvgkv!xcp!fg!dqfgo!xcp

fg!qpfgt|qgmunqecvkg/

Kp!fg!xqvigpfg!jqqhfuvwmmgp!yqtfv!xgtunci!igfccp!xcp!jgv!wkvigxqgtfg!qpfgt|qgm/

Jgv!qpfgt|qgm!dgvtghv!ggp!xgtmgppgpf!dqfgoqpfgt|qgm!ycctdkl!fg!qpfgt|qgmuuvtcvgikg!ku!qpvnggpf

ccp!fg!PGP!6V51/

Fg!qpfgt|qgmuuvtcvgiïg!gp!.qr|gv!|k!lp!dgrccnf!qr!dcuku!xcp!fg!xgtxxcejvg!dqfgoukvwcvkg!xcp!fg

qpfgt|qgmunqecvkg!)j{rqf�gug*-!|qcnu!wkv!fg!xqqtch!dkl!Cxgeq!fg!Dqpfv!dguejkmdctg!kphqtocvkg!pcct

xqtgp!ku!igmqogp/

Igigygp!fg!xgtycejvg!dqfg�kvwcvkg!ku!fg!qpfgt|qgmunqecvkg!qpfgt|qejv!xqnigtg!fg

qpfgt|qgmuuvtcvgikg!xqc!ggp!qtpgtfcejvg!nqecvkg!)QPX*-!ycctdk!l!ggp!qrrgtxncmvg!xcp!fg

qt�fgt|qgmunqecvkg!xcp!ektec!4/711!ot!ku!ccpigjqwfgp/

\kpvwkinnlmg!ycqtpgokpigp

Kp!fg!dcxgpitqpf!xcp!fg!qpfgt|qgmunqecvkg!|klp!rnccvugnklm!dklogpikpigp!ogv!rwkpfggvvlgu

ccpigXqhhgp/!Gt!|klp!|kpvwkinklm!iggp!cudguvxgtfcejvg!ocvgtkcngp!qr!jgv!occkxgnf!gp!kp!fg!dqfgo

ccpigvtqhhgp/!Fg!ogv!cuhcnv!xgtjctfg!vgttgkpfgngp!|klp!pkgv!qpfgt|qejv/

Itqpf

Wkv!jgv!wkvigxqgtfg!dqfgoqpfgt|qgm!ku!igdngmgp!fcv!|qygv!kp!fg!dqxgpitqpf!cnu!kp!fg!qpfgtitqpf!xcp

fg!qpfgt|qgmunqecvkg!iggp!xcp!fg!qpfgt|qejvg!uvqhhgp!kp!xgtjqqifg!igjcnvgp!|klp!ccpigvqqpf/

Itqpfycvgt

Kp!jgv!qpfkgrg!itqpfycvgt!xcp!fg!qpfgt|qgmunqecvkg!|klp!iggp!xgtjqqifg!eqpegpvtcvkgu!ccp!fg

qpfgteqejvg!uvqhhgp!igogvgp/

Tgyoë

Ig|kgp!fg!xcuviguvgnfg!dqfgomycnkvgkv!|klp!gt!iggp!tk6keq(u!xqqt!fg!xqnmuig|qpfjgkf!gp0qh!jgv!oknkgw/

Xqqt!iggp!xcp!fg!igogvgp!uvqhhgp!yqtfv!fg!ïpvgtxgpekgycctfg!qxgtzjtgfgp/

-!62!lwvk!3116!te!T.YFX079!15/3C11/44!rc�=#�!2!xcp!26



�ã�a([(./!A/!-¹///

.!v!//!�!a!-!/!.!-!�!k<!./=bK

�²��!��(�(�!Cxgeq!fg!Dqpfv

-!l<t(�!(!2(²P(bc/(#�//�/�==<�((�!.-!kpigpkgvvtudgftklh

Igigxgp!fg!kp!fkv!tcrrqtv!dguejtgxgp!qpfgt|qgmutguwnvcvgp-!yqtfv!fg!itqpf!xcpwkv!oknkgwj{ikípkzj

qqirwpv!iguejkmv!igcejv!xqqt!jgv!jwkfkig!itqpfigdtwkm!gp!fg!xqqtigpqogp!jgtqpvykmmgnkpi/

Kpfkgp!dkl!fg!dqwycevkxkvgkvgp!itqpf!xtkl!mqov!gp!fg|g!itqpf!pkgv!qr!jgv!vgttgkp!|gnh!mcp!yqtfgp

xgtygtmv-!fcp!mcp!fg|g!itqpf!kp!ccpogtmkpi!mqogp!xqqt!jgtigdtwkm!cnu!dqfgo!qh!kp!ggp!itqpfygtm/

Jgtigdtwkm!xcp!itqpf!dwkvgp!fg!vgttgkpitgp|gp!mcp!gzvtc!mquvgp!ogv!|kej!ogg!dtgpigp/!Fg!igoggpvg

ycct!fg!itqpf!yqtfv!vqgigrcuv!ku!kp!fg|g!dgxqgif!ig|ci/!Ggp!ceegrvcpv!0!xgtygtmgt!xcp!fg|g!itqpf

mcp!ccpxwnngpfg!qpfgt|qgmuigigxgpu!xgtncpigp!)qpfgt|qgm!eqphqto!rtqvqeqnngp!Dqwyuvqhhgpdgunwkv*/

fcoo!22!lwnk!3116!tgvgtgpfg!T.YFX079!15/3511/44!rc�#c!3!xcp!26



QET!HCKNGF



ontwerp bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor    

Gemeente Stichtse Vecht   

Projectnummer 417703    

Bijlage 8  QRA Externe Veiligheid

blad 261 van 494                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



Bestemmingsplan Bisonspoor

projectnummer 0417703.00 

definitief revisie 1.0 

23 april 2018 

Kwantitatieve risicoanalyse 





Inhoudsopgave Blz.

1 Inleiding 1
1.1 Leeswijzer 1

2 Beleidskader 2

3 Risicobeschouwing 4
3.1 Risicobronnen 4

3.2 Spoorlijn Breukelen-Utrecht Noord 5

3.2.1 Uitgangspunten 5

3.2.2 Bevolkingsinventarisatie 5

3.2.3 Resultaten 9

3.3 Vaarweg Amsterdam-Rijnkanaal 11

3.3.1 Resultaten 11

3.4 Rijksweg A2 12

3.5 Provinciale weg N230 12

3.6 Hogedruk aardgastransportleidingen 12

3.7 Risicovolle inrichtingen 13

3.7.1 Gasunie Gasdruktegel en meetstation 13

3.7.2 Biegelaar B.V. 13

4 Verantwoording groepsrisico 14
4.1 Algemene beschouwing veiligheidssituatie 14

4.1.1 Scenario’s 14

4.1.2 Hoogte van het groepsrisico 15

4.2 Zelfredzaamheid 15

4.3 Bestrijdbaarheid 16

5 Conclusies 17
5.1 Risicobeschouwing 17

5.2 Verantwoording groepsrisico 17

Bijlage 1 RBM bijlages huidige situatie 

Bijlage 2 RBM bijlages toekomstige situatie 



Kwantitatieve risicoanalyse  
Bestemmingsplan Bisonspoor 
projectnummer 0417703.00 
23 april 2018 revisie 1.0 
Winter Trust B.V. 

Blad 1 van 17 

1 Inleiding 

De gemeente Stichtse Vecht is voornemens om een ontwikkeling mogelijk te maken ter plaatse 
van een nog aanwezige parkeergarage. De ontwikkeling betreft maximaal 360 appartementen, 
een politiebureau en 1.000m2 b.v.o. met daarin de mogelijke functies detailhandel, horeca of ge-
zondheid. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal het bestemmingsplan worden aangepast. 
In deze rapportage worden de relevante externe veiligheidsaspecten beschouwd.  

In de omgeving van de ontwikkelingslocatie bevinden zich verschillende risicobronnen die verder 
zullen worden beschouwd in hoofdstuk 3. In Figuur 1-1 is de globale ligging van het plangebied 
weergegeven. 

Figuur 1-1: Globale ligging plangebied (rood). LuchtfotoNL 2017 © CycloMedia Technology B.V. 

1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee wordt ingegaan op enkele hoofdzaken met betrekking tot externe veiligheids-
beleid. In hoofdstuk drie worden de risicobronnen in relatie tot hun risiconiveaus beschouwd. 
Vervolgens worden in hoofdstuk vier elementen aangedragen voor de invulling van de verant-
woording van het groepsrisico. Ten slotte worden in hoofdstuk vijf de conclusies beschreven. 
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2 Beleidskader 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met ge-
vaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op 
beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen is het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het relevante beleidskader, voor buisleidingen is dit 
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het beleid voor transportmodaliteiten staat in 
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Binnen het beleidskader voor externe veilig-
heid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel 
beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder wor-
den beide begrippen verder uitgewerkt. 

Plaatsgebonden Risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten ge-
volge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief per-
soon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden 
weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Bin-
nen de 10-6/jaar-contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwets-
bare objecten aanwezig zijn of geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 
10-6/jaar-contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 

Groepsrisico (GR) 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt 
met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting 
bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. 
Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand 
waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calami-
teit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt 
weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de 
fN-curve.  

Figuur 2-1: Weergave plaatsgebonden risicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met oriëntatiewaarde voor 
transport 
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Verantwoordingsplicht 
In het Bevi, het Bevb en het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico 
opgenomen. Bij deze verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de 
toename en ligging van het groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft 
het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt ge-
acht. Bij de verantwoording van het groepsrisico dient het bevoegd gezag advies in te winnen 
bij de veiligheidsregio. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de reken-
kundige hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van een kwantitatieve 
risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten, zoals 
hieronder weergegeven. 

Figuur 2-2: Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico
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3 Risicobeschouwing 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich verschillende risicobronnen. Dit hoofdstuk be-
vat een beschouwing van de externe veiligheidsaspecten van deze risicobronnen in relatie tot het 
plangebied. 

3.1 Risicobronnen 

Rondom het plangebied bevinden zich diverse risicobronnen. In Figuur 3-1 zijn de diverse risico-
bronnen weergeven.  

Figuur 3-1: risicobronnen rondom het onderzochte gebied met blauw omkaderd het plangebied. 

Legenda: 
— = grens plangebied 2 = Amsterdam Rijnkanaal 
— = Rijksweg 3 = Rijksweg A2 
- -   = hogedruk-aardgastransportleiding 4 = Buisleiding W-529-01 
— = Vaarweg 5  = Buisleiding W-529-07 
— = Spoorweg 6 = Provinciale weg N230  
— = Provinciale weg 7 = Gasontvangststation Maarssen 
1 = Spoorlijn Breukelen – Utrecht Noord 8 = Biegelaar B.V. 

In de volgende paragrafen worden de hierboven aangegeven risicobronnen nader beschouwd.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 
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3.2 Spoorlijn Breukelen-Utrecht Noord 

3.2.1 Uitgangspunten  

Het plangebied bevind zich binnen 200 meter van de spoorlijn (op ongeveer 55 meter). Het in-
vloedsgebied van de spoorlijnweg (995 meter; stofcategorie B2, >4.000 meter; stofcategorie D4) 
reikt tot over het plangebied.  

Transportintensiteit 
Over de Spoorlijn Breukelen-Utrecht Noord vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. In de Re-
geling basisnet is de transportintensiteit voor deze spoorlijn aangegeven die dient te worden ge-
hanteerd bij groepsrisicoberekeningen, zie hiervoor Tabel 3-1. 

Tabel 3-1: transportintensiteit spoorlijn 

Route 71, Breukelen – Betuweroute Me-
teren, trajectnummer C. 

A B2 B3 C3 D3 D4 

Aantal wagens 600 200 0 2750 200 100 

Traject 
De ligging van het onderzochte traject is zo gedefinieerd dat het plangebied in het midden van 
het traject ligt. De onderzochte trajectlengte bestaat uit de lengte van het plangebied, vermeer-
derd met 1.000 meter aan weerszijden van het plangebied. Dit resulteert in een onderzocht tra-
ject van ongeveer 2.200 meter. 

Rekenprogramma 
De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met de risicoberekeningsmethodiek RBM II, versie 2.3.0 
build 535. RBM II is het wettelijk voorgeschreven rekenprogramma voor de evaluatie van de ex-
terne veiligheid ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor.  

Overige uitgangspunten 
Overige uitgangspunten bij de uitgevoerde risicoberekeningen zijn weergegeven in Tabel 3-2. 

Tabel 3-2: overige uitgangspunten 
Snelheid Generiek 

Breedte 0-24 meter 

Wissels Ja 

Faalfrequentie  5,50 x 10-8 (wisseltoeslag, 1/vtg.km) 

Weerstation Soesterberg 

Verhouding dag/nacht 33%/67% (standaard) 

Verhouding werkweek/weekend 71,4%/28,6% (standaard) 

Warme/koude BLEVE verhouding 0 (stafcategorie A) 
1,98 (stofcategorie B2) 

3.2.2 Bevolkingsinventarisatie 

Varianten 
Voor de berekening van het groepsrisico zijn twee bevolkingssituaties relevant: 

• bevolking op basis van de vigerende situatie (huidige situatie); 

• bevolking op basis van het voorgenomen ruimtelijke besluit (toekomstige situatie) 
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De huidige en toekomstige situatie zijn gemodelleerd op basis van het bestemmingsplan en gege-
vens van de opdrachtgever. De totale modellering van het berekeningsmodel is beschreven in Ta-
bel 3-3.  

Tabel 3-3: gemodelleerde bevolkingsvlakken 

# 
Omschrijving van de  
bevolking 

Aanwezigheid 

Fractie buiten 

Bron 

Personen/eenheid of hectare Absoluut 

Dag Nacht 
Per ha/ 
absoluut 

Dag Nacht 
Dag Nacht 

1 Drukke woonwijk 35 70 Per ha 5.025 10.050 0,07 0,01 HVG 
2 Industrie (359 m2) 3,59 0 1/100 m2 4 0 0,05 0 HVG 

3 Detailhandel (1.857 m2) 46,3 0 1/30 m2 46 0 0,05 0 HVG 

4 
Maatschappelijk/wonen 
(125 woningen) 1,2 2,4 Eenheid 150 300 0,07 0,01 

PGS 
HVG 

5 

Basisschool:  
8 groepen * 34 leerlingen 
* 1,1 (personeel) 299,2 0 Eenheid 299 0 0,33 0 HVG 

6 Kerk (middelgroot) 50 50 Eenheid 50 50 0,12 0,07 PGS 

7a 

Zwembad (ma t/m vr):  
10,5 uur overdag en 3,5 
uur ‘s nachts 1.000 1.000 Eenheid 1.000 1.000 0,25 0,13 

BA 
PGS 

7b 
Zwembad (zondag):  
7,5 uur overdag 1.000 0 Eenheid 1.000 0 0,25 0 

BA 
PGS 

8 39 woningen (flat) 1,2 2,4 Eenheid 47 94 0,07 0,01 HVG 

9 Centrum  120 0 Per ha 666 0 0,46 0 HVG 
10 60 woningen (flat) 1,2 2,4 Eenheid 72 144 0,07 0,01 HVG 

11 44 woningen (flat) 1,2 2,4 Eenheid 53 106 0,07 0,01 HVG 

12 44 woningen (flat) 1,2 2,4 Eenheid 53 106 0,07 0,01 HVG 
13 Kantoor (2.317 m2) 77,2 0 1/30m2 77 0 0,05 0 HVG 

14 
Politiebureau  
(3.003 + 296 m2) 110 22 1/30m2 110 22 0,05 0,01 HVG 

15 24 woningen (flat) 1,2 2,4 Eenheid 29 58 0,07 0,01 HVG 

16 54 woningen (flat) 1,2 2,4 Eenheid 65 130 0,07 0,01 HVG 
17 34 woningen (flat) 1,2 2,4 Eenheid 38 77 0,07 0,01 HVG 

18 64 woningen (flat) 1,2 2,4 Eenheid 77 154 0,07 0,01 HVG 

19 Station (klein) 50 50 Eenheid 50 50 0,25 0,07 PGS 
20 Industrie gemiddeld 40 8 Per ha 1.363 273 0,05 0,01 HVG 

21 Industrie gemiddeld 40 8 Per ha 163 33 0,05 0,01 HVG 
22 Industrie gemiddeld 40 8 Per ha 3.414 683 0,05 0,01 HVG 

23 48 woningen (flat) 1,2 2,4 Eenheid 57,6 115,2 0,07 0,01 HVG 

24 
3 basisscholen, 200 
pers/school *1,1= 660 1,1 0 Eenheid 660 0 0,33 0 

HVG 
PGS 

25 
Niftarlake college (1.630 
leerlingen *1,1) 1,1 0 Eenheid 1.793 0 0,29 0 

HVG 
PGS 

26 
Basisschool, 200 pers * 
1,1 = 220 1,1 0 Eenheid 220 0 0,33 0 

HVG 
PGS 

27 
Basisschool, 200 pers * 
1,1 = 220 1,1 0 Eenheid 220 0 0,33 0 

HVG 
PGS 

28 Kantoor (201 m2) 6,7 0 1/30 m2 7 0 0,05 0 HVG 

29 
Kantoor gezondheidscen-
trum (1.017 m2) 33,7 0 1/30 m2 34 0 0,05 0 HVG 

30 
Kantoor gezondheidscen-
trum (1.059 m2) 35,3 0 1/30 m2 35 0 0,05 0 HVG 

31 Drukke woonwijk 35  70 Per ha 663 1.326 0,07 0,01 HVG 

32 Drukke woonwijk 35  70 Per ha 921 1.842 0,07 0,01 HVG 
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# 
Omschrijving van de  
bevolking 

Aanwezigheid 

Fractie buiten 

Bron 

Personen/eenheid of hectare Absoluut 

Dag Nacht 
Per ha/ 
absoluut 

Dag Nacht 
Dag Nacht 

33 Drukke woonwijk 35  70 Per ha 2.080 4.159 0,07 0,01 HVG 

34 Drukke woonwijk 35  70 Per ha 478 955 0,07 0,01 HVG 
35 Drukke woonwijk 35  70 Per ha 466 931 0,07 0,01 HVG 

36 Rustige woonwijk 20 40 Per ha 640 1.280 0,07 0,01 HVG 

37 Rustige woonwijk 20 40 Per ha 730 1.459 0,07 0,01 HVG 
38 Drukke woonwijk 35  70 Per ha 4.197 8.393 0,07 0,01 HVG 

39 2 woningen 1,2 2,4 Eenheid 2 5 0,07 0,01 HVG 

40 1 woning 1,2 2,4 Eenheid 1 2 0,07 0,01 HVG 
41 1 woning 1,2 2,4 Eenheid 1 2 0,07 0,01 HVG 

42 1 woning 1,2 2,4 Eenheid 1 2 0,07 0,01 HVG 
43 1 woning 1,2 2,4 Eenheid 1 2 0,07 0,01 HVG 

44 1 woning 1,2 2,4 Eenheid 1 2 0,07 0,01 HVG 

45 2 woningen 1,2 2,4 Eenheid 2 5 0,07 0,01 HVG 
46 3 woningen 1,2 2,4 Eenheid 4 7 0,07 0,01 HVG 

47 Aula begraafplaats 250 0 Eenheid 250 0 0,10 0 BA  

48 Begraafplaats Maarssen 1 0 Per ha 7 0 1 0 BA 
49a Museum  25 0 Per ha 26 0 0,05 0 BA 

49b Museumterrein 1 0 Per ha 3 0 1 0 BA 

50 1 woning 1,2 2,4 Eenheid 1,2 2,4 0,07 0,01 HVG 

51 
Incidentele  
woonbebouwing 2,5 5 Per ha 35 71 0,07 0,01 HVG 

52 
Maatschappelijk 
(kerk/kloosters) 25 25 Per ha 61 61 0,05 0,01 PGS 

53 Loods (2.949 + 46 m2) 29,95 0 1/100m2 30 0 0,05 0 HVG 
54 Kantoor (68 m2) 2,27 0 1/30m2 2 0 0,05 0 HVG 

55 Kantoor (422 m2) 14,06 0 1/30m2 14 0 0,05 0 HVG 
56 1 woning 1,2 2,4 Eenheid 1 2 0,07 0,01 HVG 

57 1 woning 1,2 2,4 Eenheid 1 2 0,07 0,01 HVG 

58 1 woning 1,2 2,4 Eenheid 1 2 0,07 0,01 HVG 
59 1 woning 1,2 2,4 Eenheid 1 2 0,07 0,01 HVG 

60 Rustige woonwijk 12,5 25 Per ha 49 98 0,07 0,01 HVG 

61 Industrie gemiddeld 40 0  Per ha 31 0 0,05 0 HVG 
62 Industrie gemiddeld 40 0  Per ha 28 0 0,05 0 HVG 

63 Agrarisch 1 1 Per ha 69 69 1 1 HVG 

64 Agrarisch 1 1 Per ha 44 44 1 1 HVG 
65 Industrie gemiddeld 40 0  Per ha 57 0 0,05 0 HVG 

66 Industrie gemiddeld 40 8 Per ha 277 55 0,05 0,01 HVG 

67 
Verpleeghuis Carelyn  
Snavelenburg  

211 
88 

211 
88 

1/30m2

Eenheid 299 299 0,05 0,01 
HVG 
BA 

Plangebied Huidig 
P0 Flat 21 woningen 1,2 2,4 Eenheid 25 50 0,07 0,01 HVG 

Plangebied Toekomstig

P1a 
300 woningen +  
1000 m2 b.v.o. (1/30 m2) 

1,2 
33 

2,4 
0 

Eenheid 
1/30 m2 399 20 0,07  0,01 Opdr. 

P1b 60 woningen 1,2 2,4 Eenheid 72 144 0,07 0,01 Opdr. 
P1c Politiebureau, 2.550 m2 85 17 1/30 m2 85 17 0,05 0,01 Opdr. 

Toelichting 
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# 
Omschrijving van de  
bevolking 

Aanwezigheid 

Fractie buiten 

Bron 

Personen/eenheid of hectare Absoluut 

Dag Nacht 
Per ha/ 
absoluut 

Dag Nacht 
Dag Nacht 

HVG = Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (VROM, 2007) 
PGS = Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 1: deel 6 (Aanwezigheidsgegevens) 
Opdr.= Opgave opdrachtgever 
BA = Beste Aanname 
- Zwembad Safari: uitgegaan van aanwezigheidscijfers van een zwembad (groot) PGS 6 met de daar bijhorende bin-

nen/buitenfracties. Gemodelleerd als evenement, openingstijden via website (doordeweeks 7:00-21:00, zondag 
van 8:30-16:00 

- Algemene begraafplaats Maarssen, aula begraafplaats en buitenterrein: uitgegaan van een kerk voor de aula (PGS 
6) met 250 personen, voor het buitenterrein de aanwezigheid van 1 persoon/ha aangehouden. 

- Museum + museumterrein: voor het museumgebouw 25 personen/ha aangehouden (recreatie HVG), voor het 
omliggende terrein 1 persoon/ha.  

- Verpleeghuis: uitgegaan van 1 persoon op 30 m2. Totaal oppervlakte is 6.351 m2, dit levert 211 personen op. Te-
vens staat op de website dat er 88 zorgbehoevenden aanwezig zijn. In totaal zijn er dan 299 personen aanwezig 
overdag. Worstcase is er van uitgegaan dat dit aantal voor ’s nachts hetzelfde is.  

Een overzicht van het gehele bevolkingsmodel is weergegeven in Figuur 3-2. 

Figuur 3-2: overzichtsweergave van het gehanteerde bevolkingsmodel 
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Figuur 3-3: bevolkingsmodel plangebied 

3.2.3 Resultaten 

Plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtsgebied 
Uit de Regeling basisnet volgt dat de spoorlijn een PR 10-6-contour heeft van 0 m en geen plas-
brandaandachtsgebied heeft. Het plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtsgebied vormen 
geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling.  

Groepsrisico 
Aan de hand van de uitgangspunten en de bevolkingsinventarisatie is het groepsrisico voor de 
spoorweg Breukelen-Utrecht berekend voor de huidige (vigerende situatie) en de toekomstige 
situatie (inclusief voorgenomen ontwikkelingen). 

RBM II geeft als berekeningsresultaat van het groepsrisico de normwaarde weer. In RBM II wordt 
de normwaarde gedefinieerd als de maximale waarde van het groepsrisico ten opzichte van de 
oriëntatiewaarde. De maximale waarde wordt berekend op basis van het punt in de groepsrisico-
curve welke het dichtst bij de oriëntatiewaarde ligt in het geval dat deze onder de oriëntatie-
waarde ligt. Wanneer er wel een groepsrisicocurve boven de oriëntatiewaarde ligt is dit het punt 
dat het verst over de oriëntatiewaarde ligt. Een normwaarde groter dan 0,01 betekent een over-
schrijding van de oriëntatiewaarde van het GR. De hoogte van het groepsrisico voor het traject is 
weergegeven in Figuur 3-4. 
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Figuur 3-4: Groepsrisico van de spoorlijn

Legenda: 
—  = Huidig groepsrisico --- = Oriëntatiewaarde
—  = Toekomstig groepsrisico 

Uit Figuur 3-4 blijkt dat het groepsrisico van het onderzochte traject van de spoorweg zich onder 
de oriëntatiewaarde bevindt. De maximale waarde van het groepsrisico van de spoorlijn neemt in 
de toekomstige situatie toe ten opzichte van de huidige situatie. De normwaarde van het groeps-
risico bedraagt in de huidige situatie 0,00002 (0,2% van de oriëntatiewaarde) en in de toekom-
stige situatie 0,00015 (1,5% van de oriëntatiewaarde).  

Omdat de ontwikkelingslocatie binnen het invloedsgebied van de weg is gelegen, is een verant-
woording van het groepsrisico (beschouwen zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid) conform arti-
kel 7 en 8 van het Bevt verplicht. Elementen ter verantwoording van het groepsrisico zijn uitge-
werkt in hoofdstuk vier. Omdat het groepsrisico minder dan 10 % van de oriëntatiewaarde be-
draagt, volstaat conform artikel 8, lid 2 onder b van het Bevt een beperkte verantwoording van 
het groepsrisico (ingaan op zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid). 

De kilometer met het hoogste groepsrisico is weergegeven in Figuur 3-5. Deze kilometer ligt zo-
wel in de huidige als de toekomstige situatie ter hoogte van het plangebied.  

Figuur 3-5: ligging van de kilometer met het hoogste groepsrisico (blauw). Links de huidige- en rechts de toe-
komstige situatie.
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3.3 Vaarweg Amsterdam-Rijnkanaal 

Het plangebied bevind zich binnen 200 meter van de vaarweg Amsterdam-Rijnkanaal. Het in-
vloedsgebied van de vaarweg (90 meter; stofcategorie GF3) reikt niet tot het plangebied. De 
vaarweg is 100 meter breed (gemeten in de legger Rijkswaterstaat). Het invloedsgebied van de 
vaarweg reikt 40 meter over de grens van de vaarweg, hier ligt geen tot nauwelijks bebouwing.  

Omdat de bevolking ten behoeve van de spoorweg al is geïnventariseerd (paragraaf 3.2), is desal-
niettemin besloten om op basis van dezelfde bevolkingsinventarisatie risicoberekeningen uit te 
voeren voor de vaarweg.  

Transportintensiteit 
Over de vaarweg Amsterdam-Rijnkanaal vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. In de Rege-
ling basisnet is de transportintensiteit voor deze spoorlijn aangegeven die dient te worden ge-
hanteerd bij groepsrisicoberekeningen, zie hiervoor tabel 3-4. 

Tabel 3-4: transportintensiteit vaarweg 
Corridor Amstersdam – Rijn 
Amsterdam-Rijnkanaal 

LF1* LF2 GF3 

Aantal binnenvaartschepen 8.303 9.063 332 
*LF1 wordt conform het HART gemodelleerd als 1/13e van LF2, dus LF2 wordt 9702 in de modellering. 

Rekenprogramma 
De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met de risicoberekeningsmethodiek RBM II, versie 2.3.0 
build 535. RBM II is het wettelijk voorgeschreven rekenprogramma voor de evaluatie van de ex-
terne veiligheid ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor.  

Overige uitgangspunten 
Overige uitgangspunten bij de uitgevoerde risicoberekeningen zijn weergegeven in Tabel 3-5. 

Tabel 3-5: overige uitgangspunten 
Bevaarbaarheidsklasse 4 

Breedte 100 m (conform legger Rijkswaterstaat) 

Faalfrequentie  8,67 x 10-8 (1/vtg.km) 

Weerstation Soesterberg 

Verhouding dag/nacht 50%/50% (standaard) 

Verhouding werkweek/weekend 71,4%/28,6% (standaard) 

3.3.1 Resultaten 

Plaatsgebonden risico  
Uit de Regeling basisnet volgt dat de vaarweg een PR 10-6 contour heeft van 0 m. Het plaatsge-
bonden risico vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

Groepsrisico 
Aan de hand van de uitgangspunten en de bevolkingsinventarisatie is het groepsrisico voor de 
vaarweg berekend voor de huidige (vigerende situatie) en de toekomstige situatie (inclusief voor-
genomen ontwikkelingen).  
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Uit de berekeningen volgt dat er geen groepsrisico is in beide situaties. Omdat de ontwikkelings-
locatie buiten het invloedsgebied van de vaarweg is gelegen, is het beschouwen van de zelfred-
zaamheid en bestrijdbaarheid conform artikel 7 van het Bevt niet verplicht voor de vaarweg.  

Conform artikel 8, lid 1 van het Bevt is binnen 200 m van de vaarweg de dichtheid van personen 
in het invloedsgebied van de transportroute geïnventariseerd. Omdat er geen groepsrisico is, is al 
het andere beschreven in artikel 8 niet van toepassing. Er is voor risico’s met betrekking tot de 
vaarweg geen verdere verantwoording van het groepsrisico nodig.  

3.4 Rijksweg A2 

De rijksweg A2 ligt op ongeveer 1.300 m van het plangebied. De Rijksweg heeft conform de Rege-
ling basisnet een plasbrandaandachtsgebied (30 m) en een PR 10-6 contour van 0 m. Deze reiken 
niet tot het plangebied. Over de A2 vindt vervoer uit stofcategorie LT3 plaats, daarmee ligt het 
plangebied in het invloedsgebied van LT3 (>4.000 m).  

Echter is het plangebied op zo’n grote afstand van de risicobron dat dit op het groepsrisico geen 
invloed heeft. De hoogte van het groepsrisico van de A2 zal door de voorgenomen ontwikkelin-
gen geen toename kennen, ontwikkelingen op dergelijke afstanden (1.300 meter) zijn niet van 
invloed op het groepsrisico. Omdat de ontwikkelingslocatie binnen het invloedsgebied van het 
plangebied is gelegen, is een beperkte verantwoording van het groepsrisico (beschouwen zelfred-
zaamheid en bestrijdbaarheid) conform artikel 7 van het Bevt verplicht. 

3.5 Provinciale weg N230 

De N230 ligt op zo’n 1200 m van het plangebied. Het invloedsgebied van de weg (GF3) rijkt niet 
tot het plangebied, de N230 is daarmee geen relevante risicobron en hoeft niet verder be-
schouwd te worden.  

Tabel 3-6: Wegvaktellingen uit 2008: N230: A2 / N230 / Ring (A2 afrit 6 Maarssen) - Albert Schweizerdreef / 
Einsteindreef / Karl Marxdreef 

N230 LF1 LF2 GF3 

Aantal wagens 1.133 1.297 460 

3.6 Hogedruk aardgastransportleidingen  

Leidingbeheerder Kenmerk Druk 
[bar]

Diameter 
[mm] 

Invloedsgebied (1%-letaliteit) 
[meter] 

100%-letali-
teit [meter] 

N.V. Nederlandse Gasunie W-529-07 40,0 219,00 95 50 

N.V. Nederlandse Gasunie W-529-01 40,0 324,00 140 70 

De hogedrukaardgasleiding W-529-07 ligt op ongeveer 590 m van het plangebied. Het invloeds-
gebied van de buisleiding reikt niet tot het plangebied, de leiding is daarmee geen relevante risi-
cobron en hoeft niet verder beschouwd te worden.  

De hogedrukaardgasleiding W-529-01 ligt op ongeveer 1.200 m van het plangebied. Het invloeds-
gebied van de buisleiding reikt niet tot het plangebied, de leiding is daarmee geen relevante risi-
cobron en hoeft niet verder beschouwd te worden.  
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3.7 Risicovolle inrichtingen 

3.7.1 Gasunie Gasdruktegel en meetstation 

Deze risicobron ligt op ongeveer 620 m van het plangebied en heeft geen PR 10-6-contour (Risico-
kaart). Dit levert geen belemmeringen op voor het plangebied.  

3.7.2 Biegelaar B.V.  

Deze inrichting ligt op ongeveer 600 m van het plangebied. Binnen deze inrichting wordt met ge-
vaarlijke stoffen gewerkt. Het is geen Bevi-inrichting, verantwoording van het groepsrisico is niet 
van toepassing. 
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4 Verantwoording groepsrisico 

Een (beperkte) verantwoording van het groepsrisico is, zoals geconcludeerd in hoofdstuk drie, 
verplicht ten aanzien van de spoorweg Breukelen-Utrecht Noord en de rijksweg A2. 

In dit hoofdstuk worden elementen aangedragen voor de invulling van de verantwoordingsplicht 
door het bevoegd gezag: de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Deze elementen zijn afgeleid uit 
het Bevt en zijn tevens omschreven in hoofdstuk twee van deze rapportage en in de Handreiking 
verantwoordingsplicht groepsrisico (VROM, 2007). Ter verantwoording van het groepsrisico die-
nen, naast de hoogte van het groepsrisico, enkele kwalitatieve elementen beschouwd te worden. 

Hierbij is de volgende indeling gehanteerd:  

• algemene beschouwing veiligheidssituatie; 

• zelfredzaamheid; 

• bestrijdbaarheid. 

4.1 Algemene beschouwing veiligheidssituatie 

4.1.1 Scenario’s 

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van een transportroutes gevaarlijke stoffen (spoor-
weg Breukelen-Utrecht Noord en de A2). Bij deze risicobronnen kan een plasbrand, een toxisch 
scenario of een BLEVE scenario optreden. De gevolgen van deze scenario’s zijn verschillend. In 
deze paragraaf worden de scenario’s verduidelijkt.  

Plasbrandscenario 
Bij een calamiteit met brandbare vloeistoffen kan een plasbrand ontstaan (een plas van bran-
dende vloeistof). Het gevolg is een korte, maar extreme hittestraling. De omvang van het effect 
wordt bepaald door de oppervlakte van de plas. Uitgaande van een calamiteit waarbij een gehele 
tankinhoud vrijkomt is het invloedsgebied van een plasbrand ongeveer 60 meter. Dit reikt tot het 
plangebied en is daarmee een relevant scenario die verder zal worden uitgewerkt in paragraaf 
4.3. 

Toxisch scenario 
Een toxisch scenario ontstaat wanneer een tank lek raakt en toxische stoffen ontsnappen. Toxi-
sche vloeistoffen kunnen verdampen waardoor een gaswolk ontstaat die over de omgeving uit 
kan waaien. Bij een percentage aanwezige personen zal letaal letsel optreden door blootstelling 
aan de gaswolk. Bij de toxische scenario's zit er enige tijd tussen het ontstaan van het ongeval en 
het optreden van letsel bij aanwezigen. Daarbij is ook de duur van de blootstelling van invloed op 
de ernst van het letsel. De omvang, verplaatsingsrichting en verstrooiing van de gaswolk is mede 
afhankelijk van de weersgesteldheid op dat moment. 

BLEVE-scenario 
Een koude BLEVE ontstaat wanneer de tankwagen bezwijkt waardoor er plotseling gas kan ont-
snappen, welke na ontsteking ontploft. Een warme BLEVE ontstaat door een (plas)brand in de na-
bijheid van een spoorwagen. Door de hitte van de brand loopt de druk in een spoorwagen hoog 
op, terwijl de sterkte van de metalen wand afneemt. Hierdoor kan de wand het begeven en de 
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tank ontploffen. Door de maatregelen beschreven in het convenant ‘Warme-BLEVE-vrij’ is de 
kans op een warme BLEVE afgenomen.    

4.1.2 Hoogte van het groepsrisico 

Het groepsrisico van de spoorweg ligt onder de oriëntatiewaarde. De hoogte van het groepsrisico  
neemt in de toekomstige situatie toe ten opzichte van de huidige situatie. 

4.2 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is de mate waarin personen in staat zijn zichzelf (zonder hulp van buitenaf) in 
geval van een calamiteit in veiligheid te brengen. Het gewenste handelingsperspectief in geval 
van een calamiteit (schuilen en/of vluchten) is afhankelijk van het scenario. Binnen het plange-
bied is een gezondheidsfunctie opgenomen. Deze functie wordt mogelijk ingevuld door bijvoor-
beeld een praktijk voor fysiotherapie, een tandarts of iets in deze richting. Hier zijn dus mogelijk 
beperkt zelfredzame personen aanwezig. De zelfredzaamheid kan op een voldoende hoog niveau 
worden gebracht door in het (bouwkundige) ontwerp van het gebouw rekening te houden met 
vluchtroutes voor beperkt zelfredzame personen. Het opstellen van een bedrijfsnoodplan, waarin 
rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van beperkt zelfredzame personen in relatie tot 
incidenten op het spoor, draagt tevens bij aan het verbeteren van de zelfredzaamheid. 

Risicocommunicatie 
Gerichte risicocommunicatie met werknemers en bezoekers (bijvoorbeeld via NL-Alert) kan ertoe 
bijdragen dat alarmering van het gebied sneller verloopt. Hierbij dient aan te worden gegeven 
wat het gewenste handelingsperspectief is (schuilen of vluchten) en op welke manier hier invul-
ling aan kan worden gegeven.  

Vluchtwegen 
Door interne vluchtwegen af te stemmen op externe veiligheid wordt geanticipeerd op een inci-
dent met gevaarlijke stoffen. Interne vluchtwegen die gericht zijn in de richting van de risicoluwe 
zijde van het gebied (wegvluchten van de spoorweg) voorzien in een veiligere ontruiming en eva-
cuatie in geval van een calamiteit. Deze mogelijke maatregel voorziet in uitbreiding van het tradi-
tionele ontruimingsplan met een paragraaf externe veiligheid voor bedrijven en inrichtingen in de 
directe omgeving van de spoorweg. In deze additionele paragraaf wordt beschreven hoe de alar-
mering plaats vindt, wat het gewenste handelingsperspectief is bij een rampscenario (schuilen of 
vluchten) en op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven (in welke richting vluchten, in welke 
ruimte(s) schuilen). Deze maatregel kan in samenspraak met de exploitanten besproken worden. 

Voor externe ontvluchting van het plangebied is een goede infrastructuur van belang waarbij van 
de bron af gevlucht kan worden. De bestaande wegenstructuur in en rond het plangebied biedt 
meerdere mogelijkheden om van de bron weg te kunnen vluchten. 

Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een BLEVE 
In het geval van een 'koude' BLEVE is er geen tijd om te vluchten en zullen alle personen in het 
plangebied binnen 150 meter van de spoorweg slachtoffer worden. Buiten de 150 meter is schui-
len in beginsel de beste manier om de calamiteit te overleven. Echter, een koude BLEVE kan 
plaatsvinden zonder enige aankondiging vooraf. De omgeving zal dus verrast worden door het 
incident en zelfredzaamheid is niet aan de orde.  
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Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een toxisch scenario 
Bij een calamiteit waarbij toxische gassen vrijkomen is zo snel mogelijk schuilen in een gebouw 
het voorkeurscenario. Bij een calamiteit met toxische gassen zit er enige tijd tussen het ontstaan 
van het ongeval en het optreden van letsel bij aanwezigen. Daarbij is ook de duur van de bloot-
stelling van invloed op de ernst van het letsel. Snel reageren, naar binnen vluchten en ramen en 
deuren sluiten is bij dit scenario dus van belang.  

In geval van een calamiteit met toxische stoffen op een van de transportroutes is het van belang 
dat (ruimtes in) de geprojecteerde bebouwing bescherming biedt. Van belang daarbij is dat in dat 
geval de (eventueel aanwezige) mechanische ventilatie centraal afgesloten kan worden (via een 
noodschakelaar). Dit voorkomt dat bij het optreden van een incident de ramen en deuren geslo-
ten zijn, maar toch toxische stoffen via de ventilatie (versneld) tot het gebouw toetreden.  

4.3 Bestrijdbaarheid 

Bestrijdbaarheid is de mate waarin een rampscenario door de brandweer te bestrijden is. De ver-
schillende scenario’s vragen om een ander aanvalsplan. De mate waarin uitvoering aan deze aan-
valsstrategieën kan worden gegeven hangt af van de capaciteit van de brandweer (opkomsttijd 
en beschikbare blusmiddelen) en de bereikbaarheid van het plangebied (opstelplaatsen). 

Ten aanzien van de bestrijdbaarheid wordt door de gemeente Stichtse Vecht in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure advies ingewonnen bij de Veiligheidsregio Utrecht. 

Plasbrand-scenario 
Bij een ongeval met brandbare vloeistoffen, waarbij een plasbrand kan ontstaan is het 
van belang dat de brandweer snel ter plaatse is. Een plasbrand is dan goed te bestrijden. Door 
het tijdig arriveren van de brandweer kan voorkomen worden dat het vuur zich snel kan uitbrei-
den en kan overslaan op gebouwen.  

Het bestrijden van een plasbrand scenario kan plaatsvinden door het beschuimen van de plas-
brand. Verder kan de weg rondom de incidentlocatie worden afgezet om mensen te beschermen 
en dient te worden overwogen om locaties in de omgeving te koelen indien de warmtestraling 
hoog is.  

BLEVE-scenario 
Belangrijk voor een ongeval met brandbare gassen (in combinatie met brandbare vloeistoffen) is 
dat de brandweer zo snel mogelijk ter plaatse van de calamiteit is, zodat de gevolgen van de 
'warme' BLEVE bestreden kunnen worden. Tussen de calamiteit en de expansie zit een korte peri-
ode waarbinnen de brandweer de tijd heeft om de wagon te koelen en de druk weggenomen 
kan worden. De brandweer heeft hier een langere periode voldoende bluswatercapaciteit voor 
nodig (primaire, secundaire en eventueel tertiaire bluswatervoorziening). De directe effecten van 
een 'koude' Bleve zijn niet te bestrijden, omdat bij een calamiteit met enkel brandbare gassen de 
wagon meteen explodeert, maar secundaire branden kunnen wel bestreden te worden. 

Toxisch scenario 
Bij een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen kan de brandweer, afhankelijk van de stofin-
tensiteit en het groeiscenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op te ne-
men met water.  
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5 Conclusies 

Gemeente Stichtse Vecht is voornemens diverse ontwikkelingen mogelijk te maken middels een 
bestemmingsplan wijziging . Ten behoeve van de ruimtelijke besluitvorming is het noodzakelijk 
om de externe veiligheidsaspecten te beschouwen. 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich twee relevante risicobronnen: Spoorlijn Breu-
kelen – Utrecht Noord, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Rijksweg A2. 

5.1 Risicobeschouwing 

Spoorlijn Utrecht – Noord  

• De spoorweg heeft geen 10-6 plaatsgebonden risicocontour, het plaatsgebonden risico le-
vert derhalve geen belemmeringen op; 

• De spoorweg heeft geen plasbrandaandachtsgebied; 

• Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de spoorweg; 

• De hoogte van het groepsrisico neemt toe, maar blijft onder 10% van de oriëntatiewaarde; 

• Beperkte verantwoording van het groepsrisico is conform het Besluit externe veiligheid 
transportroutes van toepassing. 

Vaarweg Amsterdam-Rijnkanaal  

• De vaarweg heeft geen 10-6 plaatsgebonden risicocontour, het plaatsgebonden risico le-
vert derhalve geen belemmeringen op; 

• Er is geen groepsrisico in de huidige of toekomstige situatie;  

• Er is geen verdere verantwoording van het groepsrisico verplicht conform het Besluit ex-
terne veiligheid transportroutes. 

Rijksweg A2 

• De autoweg heeft geen 10-6 plaatsgebonden risicocontour, het plaatsgebonden risico le-
vert derhalve geen belemmeringen op; 

• De A2 heeft een plasbrandaandachtsgebied, deze reikt echter niet tot het plangebied;  

• Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de A2; 

• De hoogte van het groepsrisico neemt niet toe; 

• Beperkte verantwoording van het groepsrisico is conform het Besluit externe veiligheid 
transportroutes van toepassing. 

5.2 Verantwoording groepsrisico 

Verantwoording van het groepsrisico is voor de spoorweg Breukelen – Utrecht Noord verplicht. In 
deze rapportage zijn elementen ter verantwoording van het groepsrisico aangedragen. Aangezien 
er sprake is van een beperkte verantwoording zijn enkel de aspecten zelfredzaamheid en 
bestrijdbaarheid beschouwd.  

Het bevoegd gezag, de gemeenteraad van Stichtse Vecht, kan deze elementen betrekken bij de 
besluitvorming ten aanzien van het bestemmingsplan. Ten aanzien van de bestrijdbaarheid wordt 
door de gemeente Stichtse Vecht in het kader van de ruimtelijke procedure advies ingewonnen 
bij de Veiligheidsregio Utrecht.
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V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 6136

Pcejv 2-116G115

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2-54677G117 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/3!5

Pcco 5

Qouejtklxkpi Occvuejcrrgnklm0yqpgp!)236!yqpkpigp*

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 261

Pcejv 411

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 8;86-24 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!



8Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/4!9

Pcco 9

Qouejtklxkpi Hncvu!dqxgp!|ygodcf!)4;!yqpkigp*

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 57-9

Pcejv ;4-7

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2271-6 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/5!21

Pcco 21

Qouejtklxkpi 71!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 83

Pcejv 255

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 245;-2 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/6!22

Pcco 22

Qouejtklxkpi 55!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 63-9

Pcejv 216-7

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2225-86 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO
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!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/7!23

Pcco 23

Qouejtklxkpi 55!yqpkigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 63-9

Pcejv 216-7

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 222;-;4 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/8!26

Pcco 26

Qouejtklxkpi 35!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 39-9

Pcejv 68-7

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 221;-68 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/9!27

Pcco 27

Qouejtklxkpi 65!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 75-9

Pcejv 23;-7

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2221-57 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO
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!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/;!28

Pcco 28

Qouejtklxkpi 45!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 49-5

Pcejv 87-9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2218-89 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/21!29

Pcco 29

Qouejtklxkpi 75!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 87-9

Pcejv 264-7

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2144-4 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/22!34

Pcco 34

Qouejtklxkpi 59!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 68-7

Pcejv 226-3

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 321;-23 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO
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!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/23!42

Pcco 42

Qouejtklxkpi Ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 773-9

Pcejv 2437

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 29;492 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/24!43

Pcco 43

Qouejtklxkpi Ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci ;31-;

Pcejv 2953

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 374239 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/25!44

Pcco 44

Qouejtklxkpi Ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 3191

Pcejv 526;

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 6;5325 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO
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!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/26!45

Pcco 45

Qouejtklxkpi Ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 588-7

Pcejv ;66-3

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 247561 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/27!46

Pcco 46

Qouejtklxkpi ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 576-6

Pcejv ;42

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 244115 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/28!47

Pcco 47

Qouejtklxkpi Twuvkig!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 751

Pcejv 2391

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 42;;;7 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO
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!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/29!48

Pcco 48

Qouejtklxkpi Ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 83;-7

Pcejv 256;

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 475924 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/2;!49

Pcco 49

Qouejtklxkpi Ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 52;8

Pcejv 94;4

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2-31685G117 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/31!4;

Pcco 4;

Qouejtklxkpi 3!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 3-5

Pcejv 5-9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 535-;29 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO
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!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/32!51

Pcco 51

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 646-442 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/33!52

Pcco 52

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 396-96 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/34!53

Pcco 53

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 4;2-7;3 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO
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!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/35!54

Pcco 54

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm ;35-43; o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/36!55

Pcco 55

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 3;8-676 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/37!56

Pcco 56

Qouejtklxkpi 3!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 3-5

Pcejv 5-9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 38;-;43 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO
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!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/38!57

Pcco 57

Qouejtklxkpi 4!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 4-7

Pcejv 8-3

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2337-74 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/39!61

Pcco 61

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 792-472 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/3;!62

Pcco 62

Qouejtklxkpi Kpekfgpvgng!yqqpdgdqwykpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 46-7;

Pcejv 82-4;

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 253882 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO
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!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/41!67

Pcco 67

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 297-479 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/42!68

Pcco 68

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 4;9-345 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/43!69

Pcco 69

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 366-7;7 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO
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!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/44!6;

Pcco 6;

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm ;9-33;9 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/45!71

Pcco 71

Qouejtklxkpi Twuvkig!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 5;-28

Pcejv ;9-44

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 4;445 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/46!74

Pcco 74

Qouejtklxkpi citctkuej

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 7;-46

Pcejv 7;-46

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 2

Pcejv 2

Qrrgtxncm 7;4594 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO
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!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/47!75

Pcco 75

Qouejtklxkpi Citctkuej!dwkvgpigdkgf

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 55-52

Pcejv 55-52

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 55519; o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/48!R1

Pcco R1

Qouejtklxkpi 32!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 36-3

Pcejv 61-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm ;1;-298 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

7!Dgftklxgp!fcifkgpuv

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/2!3

Pcco 3

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg-!20211o3!)46;o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 29-48;23;4494135

Pcejv fci<!29-49-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 2;64-4 o�
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Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/3!4

Pcco 4

Qouejtklxkpi Fgvcknjcpfgn-!2051o3!)2968o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 265-;9416347889;

Pcejv fci<!266-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 3;98-53 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/4!6

Pcco 6

Qouejtklxkpi Uejqqn!fg!mcogngqp-!ocz!9!itqgrgp!
ogv!45!nggtnkpigp0mncu/!9+45+2-2?3;;-3

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 2668-51531648379

Pcejv fci<!2668-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-44

Pcejv fci<!1-44-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 2;32-26 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/5!;

Pcco ;

Qouejtklxkpi Egpvtwo!)jctv*!dwkvgphtcevkg!wkv!

ykpmgnuvtccv!RIU

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 231

Pcejv fci<!231-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-57

Pcejv fci<!1-57-!pcejv<!1
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Qrrgtxncm 66647 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/6!24

Pcco 24

Qouejtklxkpi mcpvqqt-

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 2388-3239744698;

Pcejv fci<!2388-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 715-552 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/7!35

Pcco 35

Qouejtklxkpi 4!dcukuuejqngp!)RIU!7<!311!rgtu!dkl!

ggp!itqvg!dcukuuejqqn*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 64;-7914;8;1134;

Pcejv fci<!64;-8-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-44

Pcejv fci<!1-44-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 2333;-6 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/8!36

Pcco 36

Qouejtklxkpi Xqqtvig|gv!qpfgtyklu!)Pkhvctncmg!

eqnngig*!2741!nggtnkpigp!xqnigpu!
ygdukvg/

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 2369-1755615323;

Pcejv fci<!2369-!pcejv<!1



32Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-3;

Pcejv fci<!1-3;-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 25363-2 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/9!37

Pcco 37

Qouejtklxkpi Dcukuuejqqn!urgekccn!qpfgtyklu!)311!

nggtnkpigp!riu!7*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 87;-11;;3323597

Pcejv fci<!87;-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-44

Pcejv fci<!1-44-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 3971-93 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/;!38

Pcco 38

Qouejtklxkpi Dcukuuejqqn!okffgnitqqv!)311!

nggtnkpigp!RIU*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 2974-168;4431;96

Pcejv fci<!2974-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-44

Pcejv fci<!1-44-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 2291-96 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!



33Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/21!39

Pcco 39

Qouejtklxkpi Mcpvqqt!312o3!)2041o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci ;1-875;316974155

Pcejv fci<!;1-87-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 849-282 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/22!3;

Pcco 3;

Qouejtklxkpi Mcpvqqt!ig|qpfjgkfuegpvtwo!
)2128o3*!2041o3

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 494-6814;243;285

Pcejv fci<!494-7-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 989-698 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/23!41

Pcco 41

Qouejtklxkpi MCpvqqt!ig|qpfjgkfuegpvtwo!
)216;o3*!2041o3

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 391-165957295349

Pcejv fci<!391-2-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 2371-58 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2



34Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/24!58

Pcco 58

Qouejtklxkpi Cwnc!dgitcchrnccvu!)mgtm!wkv!riu7*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 394;-69;;5;28952

Pcejv fci<!3951-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-2

Pcejv fci<!1-2-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 991-51; o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/25!59

Pcco 59

Qouejtklxkpi Dgitcchrnccvu!)20jc*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 2

Pcejv fci<!2-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 2

Pcejv fci<!2-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 83883-7 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/26!5;d

Pcco 5;d

Qouejtklxkpi Owugwovgttgkp

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 2

Pcejv fci<!2-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 2

Pcejv fci<!2-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 44115-8 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2



35Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/27!5;c

Pcco 5;c

Qouejtklxkpi Owugwo!)tgetgcvkg-!360jc*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 36

Pcejv fci<!36-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 21695 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/28!64

Pcco 64

Qouejtklxkpi Nqqfu-!3;5;o3!,!57o3+!!)20211o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci ;9-287285994;;49

Pcejv fci<!;9-29-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 4161-75 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/29!65

Pcco 65

Qouejtklxkpi Mcpvqqt!79o3!)2041o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 281-72;856673454

Pcejv fci<!281-7-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 244-155 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2



36Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/2;!66

Pcco 66

Qouejtklxkpi Mcpvqqt!533!o3!)2041o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 337-911;73734137

Pcejv fci<!337-9-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 72;-;38 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/31!72

Pcco 72

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv fci<!51-!pcejv<!PXV

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!PXV

Qrrgtxncm 8976-74 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/32!73

Pcco 73

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv fci<!51-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 7;16-19 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2



37Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/33!75

Pcco 75

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv fci<!51-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 25264-2 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

8!Dgftklxgp!eqpvkpwg

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/2!7

Pcco 7

Qouejtklxkpi Lgjqxc!mgtm!)okffgnitqqv-!61rgtu!
)riu7*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 487-788;14;75768

Pcejv 487-788;14;75768

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-23

Pcejv 1-18

Qrrgtxncm 2438-4; o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/3!25

Pcco 25

Qouejtklxkpi Rqnkvkgdwtgcw-!4114,3;7o3!)2041o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 471-399884;93647

Pcejv 83-1688658;76182

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16



38Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 4164-22 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/4!2;

Pcco 2;

Qouejtklxkpi Uvcvkqp!)mngkp-!RIU!61!rgtu*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 213-78799942939

Pcejv 213-78799942939

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-36

Pcejv 1-18

Qrrgtxncm 597;-76 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/5!31

Pcco 31

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv 9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 451914 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/6!32

Pcco 32

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv 9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16



39Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 51758-7 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/7!33

Pcco 33

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv 9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 964635 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/8!77

Pcco 77

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv 9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 7;353-3 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/9!78

Pcco 78

Qouejtklxkpi Xgtrnggijwku-!qrr!74620o3!)2041o3!,!

99!|qtidgjqgxgpfgp?3;;*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 32;-251;771617;3

Pcejv 32;-251;771617;3

Htcevkg!dwkvgpujwku ..



3;Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Fci 1-16

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 24755-3 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/;!63

Pcco 63

Qouejtklxkpi Occvuejcrrgnklm-!360jc!

)mnqquvgtu0mgtm0tgvtckgegpvtwo!g/f/*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 36

Pcejv 36

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 35421-7 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

9!Gxgpgogpvgp!ygtmyggm

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!9/2!8c

Pcco 8c

Qouejtklxkpi Itqqv!|ygodcf!)riu!7!.!2111!rgtu*/!

qrgpkpiuvklfgp!8<11.32<11!

fqqtfgyggmu

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci ;;;-;;;;;;;;;;;9

Pcejv ;;;-;;;;;;;;;;;9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-36

Pcejv 1-24

Ccpvcn!gxgpgogpvgp 6 20yggm

Vklfufwwt!xcp!jgv!gxgpgogpv wwt

Fci 21-6

Pcejv 4-6

Qrrgtxncm 7726-8; o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



41Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

;!Gxgpgogpvgp!yggmgpf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!;/2!8d

Pcco 8d

Qouejtklxkpi |ygodcf!yggmgpf-!cnnggp!qr!|qpfci!

qrgp/!RIU7<!itqqv!|ygodcf-!2111/!
qrgpkpiuvklfgp!|q!9<41.27<11

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci ;;;-;;;;;;;;;;;8

Pcejv 1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-36

Pcejv 1

Ccpvcn!gxgpgogpvgp 2 20yggm

Vklfufwwt!xcp!jgv!gxgpgogpv wwt

Fci 8-6

Pcejv 1

Qrrgtxncm 7663-3; o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO
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Tcrrqtvcig

Pkgv!kpigxwnf

Fcvwo<!22.5.3129-!!vklf<!9<26<1;

Xgtukg<!3/4/1!!Dwknf<!646

Tgngcugfcvwo<!25.22.3124



3Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

2!Rtqlgevigigxgpu

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!2/2!Ucogpxcvvkpi

Rtqlgevpcco Pkgv!kpigxwnf

Qouejtklxkpi Pkgv!kpigxwnf

Oqfcnkvgkv Urqqt

Yggthkng! Uqguvgtdgti !

Vqvcng!ngpivg!xcp!fg!tqwvg 3314 o

Dgtgmgpf Rnccvuigdqpfgp.!gp!itqgrutkukeq(u !

Igokffgnfg!chuvcpf!vqv!fg!eqpvqwtgp

Eqpvqwt Chuvcpf

20l o

21.6 Pkgv!ccpyg|ki

21.7 Pkgv!ccpyg|ki

21.8 Pkgv!ccpyg|ki

21.9 32

Qrrgtxncm!qpfgt!fg!eqpvqwtgp

Eqpvqwt Qrrgtxncm

20l o�

21.6 Pkgv!ccpyg|ki

21.7 Pkgv!ccpyg|ki

21.8 Pkgv!ccpyg|ki

21.9 ;354;

!

Qpfgtfggn! Xgtukg!!!! Fcvwo

!2/3!Xgtukgu

TDOaKK/gzg 3/4/1!!Dwknf<!646 2502203124

Rctcogvgtu 2/4/ 2502203124

Yggt 2/1 35.9.3123

Uegpctkqdguvcpf pxv 35.9.3123

Uvqhhgpdguvcpf Pkgv!kpigxwnf 35.9.3123

Jgnrdguvcpf 3/3 35.9.3123

U{uvggofcvwo . 22.5.3129

!

Rwpv!!!!!!!!!!!! Z.ycctfg!!!!!!!! [.Ycctfg

!2/4!Ygtmigdkgf

Nkpmuqpfgt 239216 569563



4Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Tgejvudqxgp 244216 574563

!

Gkigpuejcr Ycctfg!!!!

!2/5!Cnigogpg!igigigxgpu

Rtqlgevpcco Pkgv!kpigxwnf

Qouejtklxkpi Pkgv!kpigxwnf

Gzvtc!kphqtocvkg Iggp!kphqtocvkg

Rtqlgeveqfg Pkgv!kpigxwnf

Fcvwo!chtqpfkpi Pkgv!kpigxwnf

Wkvigxqgtf!fqqt !

Cpcnkuv Pkgv!kpigxwnf

Vgnghqqp Pkgv!kpigxwnf

G.ockn Pkgv!kpigxwnf

Dgftklh Pkgv!kpigxwnf

Rquvcftgu Pkgv!kpigxwnf

Rquveqfg Pkgv!kpigxwnf

Rnccvu Pkgv!kpigxwnf

Kp!qrftcejv!xcp !

Pcco Pkgv!kpigxwnf

Vgnghqqp Pkgv!kpigxwnf

G.ockn Pkgv!kpigxwnf

Qticpkucvkg!eqpvcevrgtuqqp Pkgv!kpigxwnf

Rquvcftgu Pkgv!kpigxwnf

Rquveqfg Pkgv!kpigxwnf

Rnccvu Pkgv!kpigxwnf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!2/5/2!Yggt<!Uqguvgtdgti

Yggtuvcvkqp Uqguvgtdgti

Urgekhkecvkgu ERT!29G!rci/!5/45

Ccpvcn!ykpftkejvkpigp 23

Ccpvcn!yggtumncuugp !7

Dgikp!xcp!fg!fci!)jj<oo* 19<11

Dgikp!xcp!fg!pcejv!)jj<oo* 29<41

Ogvgq!igigxgpu !

Ogvgq!igigxgpu

Yggtuvcdknk D F F F G H

Ykpfupgnj o0u 4-1 2-6 6-1 ;-1 6-1 2-6

7<1 q0q 3-111 2-611 3-711 2-611 1-111 1-111

1<2 q0q 4-811 2-811 3-;11 2-511 1-111 1-111
2<2 q0q 3-311 2-311 2-811 2-111 1-111 1-111

2<3 q0q 3-411 2-211 2-711 2-311 1-111 1-111

3<3 q0q 2-711 2-111 2-511 1-611 1-111 1-111

3<4 q0q 2-411 2-411 2-911 1-711 1-111 1-111
4<4 q0q 2-611 3-111 4-111 2-311 1-111 1-111

4<5 q0q 2-811 3-611 6-511 4-611 1-111 1-111

5<5 q0q 2-511 2-711 5-811 6-311 1-111 1-111
5<6 q0q 2-611 2-711 4-911 5-911 1-111 1-111

6<6 q0q 2-711 2-411 5-111 3-811 1-111 1-111

6<7 q0q 2-111 2-211 3-311 2-711 1-111 1-111



5Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Ogvgq!igigxgpu

Yggtuvcdknk D F F F G H

Ykpfupgnj o0u 4-1 2-6 6-1 ;-1 6-1 2-6

7<1 q0q 1-111 2-511 2-111 1-411 1-511 3-311

1<2 q0q 1-111 3-311 3-111 1-611 2-411 5-211

2<2 q0q 1-111 2-511 2-811 1-811 2-211 4-111
2<3 q0q 1-111 2-611 2-811 1-811 2-511 4-411

3<3 q0q 1-111 2-511 2-111 1-311 1-611 3-711

3<4 q0q 1-111 3-111 2-911 1-711 1-611 4-211
4<4 q0q 1-111 4-211 3-811 2-211 1-811 4-711

4<5 q0q 1-111 4-111 5-411 3-811 2-111 4-111

5<5 q0q 1-111 3-111 4-611 4-411 1-811 2-911
5<6 q0q 1-111 2-;11 3-211 2-911 1-711 2-;11

6<6 q0q 1-111 2-411 2-311 1-811 1-411 2-711

6<7 q0q 1-111 2-311 2-211 1-511 1-311 2-611

3!Ukvwcvkg!rnqv!,!RT.eqpvqwtgp!

! ! !

Hkiwwt!2

4!Itqgrutkukeq(u!

!

! !

!4/2!Itqgrutkukeqewtxg



6Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

!

! !

!4/2/2!Mgpogtmgp!xcp!jgv!dgtgmgpfg!itqgrutkukeq

Gkigpuejcr Ycctfg

Pcco!IT.ewtxg Itqgrutkukeq!xcp!fg!vqvcng!tqwvg/

Pqtoycctfg!)P<H* 1-11126!)494!<!2-1G.11;*

Ocz/!P!!)P<H* 494!)494!<!2-1G.11;*

Ocz/!H!!)P<H* 6-4G.119!)22!<!6-4G.119*

Pcco!IT.ewtxg Jqqiuvg!itqgrutkukeq!rgt!mo/!Fggntqwvg!

2-!878.2868

Pqtoycctfg!)P<H* 1-11126!)494!<!2-1G.11;*

Ocz/!P!!)P<H* 494!)494!<!2-1G.11;*

Ocz/!H!!)P<H* 3-;G.119!)22!<!3-;G.119*

5!Tqwvg!gp!vtcpurqtvigigxgpu

!

Gkigpuejcr Ycctfg!!!! Wpkv!

!5/2!Urqqttqwvg<!!Urqqt

Qouejtklxkpi Pkgv!kpigxwnf

V{rg!urqqtygivtclgev Igpgtkgm

Dtggfvg 35 o

Htgswgpvkg!)20xvi/mo* 6-611G.119

Dgikprwpv!ku!gkpfrwpv!xqqticcpf!vtclgev Pkgv!ycct

Eqqtfkpcvgp

Vtcpurqtv!xcp!xqqticcpf!vtclgev Pkgv!ycct

Vtcpurqtv

Uvqh Ccpvcn!vtcpur/ Vtcpur/!okffgn Vtcpur/!qxgtfci Vtcpur/!

ygtmyggm

Ccpvcn!E4!

yciqpu

20lcct q0q q0q

C!)dtcpfdctg!

icuugp*

711 UMY!ftwm!

)dqpvg!vtgkp*

44 82-5 1

D3!)ikhvkig!

icuugp*

311 UMY!ftwm!)dqpv! 44 82-5 3



7Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

vtgkp*

E4!)|ggt!
dtcpfdctg!

xnqgkuvqhhgp*

3861 UMY!xnqgkuvqh 44 82-5 PXV

F4!)ikhvkig!
xnqgkuvqhhgp*

311 UMY!|ggt!
ikhvkig!xnqgkuvqh

44 82-5 PXV

F5!)|ggt!ikhvkig!

xnqgkuvqhhgp*

211 UMY!|ggt!

ikhvkig!xnqgkuvqh

44 82-5 PXV

Ykuugnu Lc

Ngpivg 3314 o

6!Uvcpfcctf!dgdqwykpi

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/2!R2!)c*

Pcco R2!)c*

Qouejtklxkpi 411!yqpkpigp!,!2111o3!DxQ!)2041o3*/!

(u!pcejvu!831!)cnnggp!yqpgp*!gp!

qxgtfci!yqpgp,ygtmgp!)471,44!x!
ygtmgp*

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 4;4

Pcejv 831

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 7146-94 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/3!2

Pcco 2

Qouejtklxkpi Ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 6136

Pcejv 2-116G115

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2-54677G117 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



8Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/4!5

Pcco 5

Qouejtklxkpi Occvuejcrrgnklm0yqpgp!)236!yqpkpigp*

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 261

Pcejv 411

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 8;86-24 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/5!9

Pcco 9

Qouejtklxkpi Hncvu!dqxgp!|ygodcf!)4;!yqpkigp*

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 57-9

Pcejv ;4-7

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2271-6 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/6!21

Pcco 21

Qouejtklxkpi 71!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 83

Pcejv 255

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 245;-2 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



9Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/7!22

Pcco 22

Qouejtklxkpi 55!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 63-9

Pcejv 216-7

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2225-86 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/8!23

Pcco 23

Qouejtklxkpi 55!yqpkigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 63-9

Pcejv 216-7

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 222;-;4 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/9!26

Pcco 26

Qouejtklxkpi 35!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 39-9

Pcejv 68-7

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 221;-68 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



;Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/;!27

Pcco 27

Qouejtklxkpi 65!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 75-9

Pcejv 23;-7

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2221-57 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/21!28

Pcco 28

Qouejtklxkpi 45!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 49-5

Pcejv 87-9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2218-89 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/22!29

Pcco 29

Qouejtklxkpi 75!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 87-9

Pcejv 264-7

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2144-4 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



21Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/23!34

Pcco 34

Qouejtklxkpi 59!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 68-7

Pcejv 226-3

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 321;-23 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/24!42

Pcco 42

Qouejtklxkpi Ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 773-9

Pcejv 2437

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 29;492 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/25!43

Pcco 43

Qouejtklxkpi Ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci ;31-;

Pcejv 2953

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 374239 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



22Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/26!44

Pcco 44

Qouejtklxkpi Ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 3191

Pcejv 526;

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 6;5325 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/27!45

Pcco 45

Qouejtklxkpi Ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 588-7

Pcejv ;66-3

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 247561 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/28!46

Pcco 46

Qouejtklxkpi ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 576-6

Pcejv ;42

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 244115 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



23Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/29!47

Pcco 47

Qouejtklxkpi Twuvkig!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 751

Pcejv 2391

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 42;;;7 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/2;!48

Pcco 48

Qouejtklxkpi Twuvkig!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 83;-7

Pcejv 256;

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 475924 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/31!49

Pcco 49

Qouejtklxkpi Ftwmmg!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 5331

Pcejv 9551

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2-31685G117 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



24Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/32!4;

Pcco 4;

Qouejtklxkpi 3!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 3-5

Pcejv 5-9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 535-;29 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/33!51

Pcco 51

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 646-442 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/34!52

Pcco 52

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 396-96 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



25Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/35!53

Pcco 53

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 4;2-7;3 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/36!54

Pcco 54

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm ;35-43; o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/37!55

Pcco 55

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 3;8-676 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



26Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/38!56

Pcco 56

Qouejtklxkpi 3!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 3-5

Pcejv 5-9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 38;-;43 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/39!57

Pcco 57

Qouejtklxkpi 4!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 4-7

Pcejv 8-3

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2337-74 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/3;!61

Pcco 61

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 792-472 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



27Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/41!62

Pcco 62

Qouejtklxkpi Kpekfgpvgng!yqqpdgdqwykpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 46-7;

Pcejv 82-4;

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 253882 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/42!67

Pcco 67

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 297-479 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/43!68

Pcco 68

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 4;9-345 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



28Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/44!69

Pcco 69

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 366-7;7 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/45!6;

Pcco 6;

Qouejtklxkpi 2!yqpkpi

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 2-3

Pcejv 3-5

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm ;9-33;9 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/46!71

Pcco 71

Qouejtklxkpi Twuvkig!yqqpyklm

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 5;-28

Pcejv ;9-44

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 4;445 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



29Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/47!74

Pcco 74

Qouejtklxkpi citctkuej

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 7;-46

Pcejv 7;-46

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 2

Pcejv 2

Qrrgtxncm 7;4594 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/48!75

Pcco 75

Qouejtklxkpi Citctkuej!dwkvgpigdkgf

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 55-52

Pcejv 55-52

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 55519; o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!6/49!r2!)d*

Pcco r2!)d*

Qouejtklxkpi 71!yqpkpigp

V{rg!dgdqwykpi Yqqpdgdqwykpi

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci 83

Pcejv 255

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-18

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 2716-58 o�

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



2;Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

7!Dgftklxgp!fcifkgpuv

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/2!3

Pcco 3

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg-!20211o3!)46;o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 29-48;23;4494135

Pcejv fci<!29-49-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 2;64-4 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/3!4

Pcco 4

Qouejtklxkpi Fgvcknjcpfgn-!2051o3!)2968o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 265-;9416347889;

Pcejv fci<!266-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 3;98-53 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/4!6

Pcco 6

Qouejtklxkpi Uejqqn!fg!mcogngqp-!ocz!9!itqgrgp!
ogv!45!nggtnkpigp0mncu/!9+45+2-2?3;;-3

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 2668-51531648379

Pcejv fci<!2668-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-44

Pcejv fci<!1-44-!pcejv<!1



31Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Qrrgtxncm 2;32-26 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/5!;

Pcco ;

Qouejtklxkpi Egpvtwo!)jctv*!dwkvgphtcevkg!wkv!

ykpmgnuvtccv!RIU

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 231

Pcejv fci<!231-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-57

Pcejv fci<!1-57-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 66647 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/6!24

Pcco 24

Qouejtklxkpi mcpvqqt-!3428o3

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 2388-3239744698;

Pcejv fci<!2388-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 715-552 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/7!35

Pcco 35

Qouejtklxkpi 4!dcukuuejqngp!)RIU!7<!311!rgtu!dkl!
ggp!itqvg!dcukuuejqqn*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 64;-7914;8;1134;

Pcejv fci<!64;-8-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-44
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Pcejv fci<!1-44-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 2333;-6 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/8!36

Pcco 36

Qouejtklxkpi Xqqtvig|gv!qpfgtyklu!)Pkhvctncmg!

eqnngig*!2741!nggtnkpigp!xqnigpu!
ygdukvg/

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 2369-1755615323;

Pcejv fci<!2369-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-3;

Pcejv fci<!1-3;-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 25363-2 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/9!37

Pcco 37

Qouejtklxkpi Dcukuuejqqn!urgekccn!qpfgtyklu!)311!
nggtnkpigp!riu!7*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 87;-11;;3323597

Pcejv fci<!87;-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-44

Pcejv fci<!1-44-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 3971-93 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!
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Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/;!38

Pcco 38

Qouejtklxkpi Dcukuuejqqn!okffgnitqqv!)311!

nggtnkpigp!RIU*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 2974-168;4431;96

Pcejv fci<!2974-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-44

Pcejv fci<!1-44-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 2291-96 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/21!39

Pcco 39

Qouejtklxkpi Mcpvqqt!312o3!)2041o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci ;1-875;316974155

Pcejv fci<!;1-87-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 849-282 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/22!3;

Pcco 3;

Qouejtklxkpi Mcpvqqt!ig|qpfjgkfuegpvtwo!
)2128o3*!2041o3

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 494-6814;243;285

Pcejv fci<!494-7-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 989-698 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2



34Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/23!41

Pcco 41

Qouejtklxkpi MCpvqqt!ig|qpfjgkfuegpvtwo!

)216;o3*!2041o3

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 391-165957295349

Pcejv fci<!391-2-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 2371-58 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/24!58

Pcco 58

Qouejtklxkpi Cwnc!dgitcchrnccvu!)mgtm!wkv!riu7*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 394;-69;;5;28952

Pcejv fci<!3951-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-2

Pcejv fci<!1-2-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 991-51; o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/25!59

Pcco 59

Qouejtklxkpi Dgitcchrnccvu!)20jc*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 2

Pcejv fci<!2-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 2

Pcejv fci<!2-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 83883-7 o�



35Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/26!5;d

Pcco 5;d

Qouejtklxkpi Owugwovgttgkp

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 2

Pcejv fci<!2-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 2

Pcejv fci<!2-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 44115-8 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/27!5;c

Pcco 5;c

Qouejtklxkpi Owugwo!)tgetgcvkg-!360jc*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 36

Pcejv fci<!36-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 21695 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/28!64

Pcco 64

Qouejtklxkpi Nqqfu-!3;5;o3!,!57o3+!!)20211o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci ;9-287285994;;49

Pcejv fci<!;9-29-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 4161-75 o�
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Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/29!65

Pcco 65

Qouejtklxkpi Mcpvqqt!79o3!)2041o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 281-72;856673454

Pcejv fci<!281-7-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 244-155 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/2;!66

Pcco 66

Qouejtklxkpi Mcpvqqt!533!o3!)2041o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 337-911;73734137

Pcejv fci<!337-9-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 72;-;38 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/31!72

Pcco 72

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv fci<!51-!pcejv<!PXV

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!PXV

Qrrgtxncm 8976-74 o�



37Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/32!73

Pcco 73

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv fci<!51-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 7;16-19 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!7/33!75

Pcco 75

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv fci<!51-!pcejv<!1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv fci<!1-16-!pcejv<!1

Qrrgtxncm 25264-2 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

8!Dgftklxgp!eqpvkpwg

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/2!7

Pcco 7

Qouejtklxkpi Lgjqxc!mgtm!)okffgnitqqv-!61rgtu!

)riu7*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 487-788;14;75768

Pcejv 487-788;14;75768

Htcevkg!dwkvgpujwku ..



38Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

Fci 1-23

Pcejv 1-18

Qrrgtxncm 2438-4; o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/3!25

Pcco 25

Qouejtklxkpi Rqnkvkgdwtgcw-!4114,3;7o3!)2041o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 471-399884;93647

Pcejv 83-1688658;76182

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 4164-22 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/4!2;

Pcco 2;

Qouejtklxkpi Uvcvkqp!)mngkp-!RIU!61!rgtu*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 213-78799942939

Pcejv 213-78799942939

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-36

Pcejv 1-18

Qrrgtxncm 597;-76 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/5!31

Pcco 31

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv 9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..
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Fci 1-16

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 451914 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/6!32

Pcco 32

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv 9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 51758-7 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/7!33

Pcco 33

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv 9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 964635 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/8!77

Pcco 77

Qouejtklxkpi Kpfwuvtkg!igokffgnf

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 51

Pcejv 9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..
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Fci 1-16

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 7;353-3 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/9!78

Pcco 78

Qouejtklxkpi Xgtrnggijwku-!qrr!74620o3!)2041o3!,!

99!|qtidgjqgxgpfgp?3;;*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 32;-251;771617;3

Pcejv 32;-251;771617;3

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 24755-3 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/;!63

Pcco 63

Qouejtklxkpi Occvuejcrrgnklm-!360jc!

)mnqquvgtu0mgtm0tgvtckgegpvtwo!g/f/*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 36

Pcejv 36

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 35421-7 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

!
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Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!8/21!R2!)e*

Pcco R2!)e*

Qouejtklxkpi Rqnkvkgdwtgcw-!3661!o3!)mcpvqqt-!

2041o3*

Ccpvcn!ogpugp 20jc

Fci 448-51887;61738;

Pcejv 78-592664;124243

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-16

Pcejv 1-12

Qrrgtxncm 362;-32 o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO

9!Gxgpgogpvgp!ygtmyggm

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!9/2!8c

Pcco 8c

Qouejtklxkpi Itqqv!|ygodcf!)riu!7!.!2111!rgtu*/!
qrgpkpiuvklfgp!8<11.32<11!

fqqtfgyggmu

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci ;;;-;;;;;;;;;;;9

Pcejv ;;;-;;;;;;;;;;;9

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-36

Pcejv 1-24

Ccpvcn!gxgpgogpvgp 6 20yggm

Vklfufwwt!xcp!jgv!gxgpgogpv wwt

Fci 21-6

Pcejv 4-6

Qrrgtxncm 7726-8; o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO



42Rtqlgev<!Pkgv!kpigxwnf

;!Gxgpgogpvgp!yggmgpf

!

Gkigpuejcr!!!! Ycctfg!!!!!!!! Ggpjgkf

!;/2!8d

Pcco 8d

Qouejtklxkpi |ygodcf!yggmgpf-!cnnggp!qr!|qpfci!

qrgp/!RIU7<!itqqv!|ygodcf-!2111/!
qrgpkpiuvklfgp!|q!9<41.27<11

Ccpvcn!ogpugp ..

Fci ;;;-;;;;;;;;;;;8

Pcejv 1

Htcevkg!dwkvgpujwku ..

Fci 1-36

Pcejv 1

Ccpvcn!gxgpgogpvgp 2 20yggm

Vklfufwwt!xcp!jgv!gxgpgogpv wwt

Fci 8-6

Pcejv 1

Qrrgtxncm 7663-3; o�

Ccpvcn!xgtdnklhrnccvugp 2

Eqorngzkvgkv!dqwyxncm Qm

Jgtmqouv!fcvc TDO
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1 Inleiding 

Winter Trust B.V. is voornemens de P2-locatie aan de Safariweg en Bisonspoor te Maarssen, te 
ontwikkelen tot een woonlocatie. Er zijn 300 appartementen op de locatie beoogd. 
Door Antea Group wordt hiervoor een bestemmingsplan opgesteld. Voor de onderbouwing van 
het bestemmingsplan is onder andere een akoestisch onderzoek nodig. Dit is in opdracht van 
Winter Trust B.V. door Antea Group uitgevoerd. 

In onderstaande afbeelding is de locatie van het plangebied globaal weergegeven. 

Afbeelding 1.1 Globale ligging plangebied

Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de geluidbelasting op de nieuwe 
geluidgevoelige bestemmingen (woningen), vanwege omliggende wegen en spoorwegen. 
Daarnaast wordt, aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek, bepaald of wordt voldaan 
aan de grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder en de kaders die volgen uit het 
gemeentelijke geluidbeleid. 

Het verloop van het onderzoek, de resultaten en hieruit te trekken conclusies zijn verwerkt in 
onderliggend rapport. Het rapport is als volgt opgebouwd. 
In hoofdstuk 2 is het juridisch kader beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor 
de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens, zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De 
resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 
wordt de invloed van reflectie in de nieuwbouw beschouwd. De rapportage 
wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie in hoofdstuk 6. 
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2 Juridisch kader 

2.1 Wet geluidhinder - wegverkeerslawaai 

2.1.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de 
weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd 
aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte 
boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes 
zijn in tabel 2.1 weergegeven. 

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer 

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom doch 
voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de 
bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste 
gebied valt onder het buitenstedelijk gebied. 

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de 
geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald.  

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet 
geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te 
worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk 
zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders. 

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties 
bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden van 
geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh1 vermeld. In tabel 2.2 zijn deze 
waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare geluidbelasting) opgenomen. 

1 Onderwijsgebouw, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, een psychiatrische inrichting, kinderdagverblijf.

Aantal rijstroken Zonebreedte [m]

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied

5 of meer - 600

3 of meer 350 -

3 of 4 - 400

1 of 2 200 250
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Tabel 2.2: Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg 

Status van de woning Voorkeursgrenswaarde 
[dB] 

Maximaal toegestane geluidbelasting [dB]

Stedelijk Buitenstedelijk*

nieuw te bouwen 
woningen 

48 63 53

vervangende 
nieuwbouw 
(woningen) 

48 68 58

nieuw te bouwen 
agrarische woning 

48 58 58

nieuw te bouwen 
andere geluidgevoelige 
gebouwen 

48 63 53

*) Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (auto)snelweg worden tot het buitenstedelijk 
gebied gerekend 

2.1.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van 
de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB.  

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en Meetvoorschrift geluid 
2012’. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten 
snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden 
toegepast met uitzondering van 2 specifieke situaties:  

• Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet 
geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;  

• Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet 
geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.  

Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. 

2.1.3 30 km/uur zone 

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder 
niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. 

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de 
geluidinvloed van 30 km/uur wegen wel dient te worden beschouwd. Er dient sprake te zijn van 
een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan. 
In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke 
wegen. 

2.2 Wet geluidhinder - railverkeerslawaai 

In artikel 105 van de Wet geluidhinder (Wgh) wordt het Besluit geluidhinder (Bg) van toepassing 
verklaard. Het besluit is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van een 
spoorweg. De breedte van de geluidzone langs het spoor wordt geregeld in artikel 1.4 Bg en is 
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afhankelijk van de hoogte van de geluidproductieplafonds langs het spoor ter hoogte van het 
plangebied.  

Binnen de zone van een spoorweg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de 
geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden -waarde in dB bepaald. 

De Lden-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde 
van de volgende drie waarden: 

• het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 
• het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 
• het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB. 

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van het Besluit 
geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te 
worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere 
grenswaarde moet worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.  

In artikel 4.9 en volgende van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden vermeld met 
betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.3 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarde 
en de maximaal toelaatbare geluidbelasting) opgenomen. 

Tabel 2.3: Grenswaarden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen langs een bestaande spoorweg 

Status van de woning Voorkeursgrenswaarde [dB] Maximaal toegestane 
geluidbelasting [dB] 

woningen 55 68 

andere geluidgevoelige 
bestemmingen 

53 68 

2.3 Cumulatie 

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in 
de zone van meerdere geluidbronnen ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de 
gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag dient dan een oordeel te vellen over de 
hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan de grenswaarde is niet aan de orde. 

2.4 Gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Stichtse Vecht heeft het beleid ten aanzien van de voorkeursgrenswaarden en de 
ten hoogste toelaatbare geluidbelasting opgenomen in de ‘beleidsregel hogere waarden Wet 
geluidhinder’ d.d. 6 juli 2012. 
Het gemeentelijk beleid voor het vaststellen van hogere waarden steunt op twee pijlers: 

- wettelijk vereiste afweging van mogelijke maatregelen. 
- gemeentelijke eisen aan een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 
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Er worden drie geluidklassen in hogere waarden onderscheiden, te weten onrustig, zeer onrustig 
en lawaaiig met geluidniveaus van: 
1. onrustig 48 t/m 53 dB 
2. zeer onrustig 54 t/m 58 dB 
3. lawaaiig 59 t/m 63 dB. 

Voorwaarden hogere grenswaarden
Een hogere grenswaarde kan slechts worden verleend wanneer het geluidgevoelige object 
waarvoor de hogere waarde wordt aangevraagd:  

1) een geluidluwe zijde heeft, waarbij: 
a) indien sprake is van meerdere soorten geluidbronnen (weg, spoor en/of 

industrie), de geluidbelasting voor elke bron onder de betreffende ten hoogst 
toelaatbare waarde ligt (op cumulatie van verschillende bronnen wordt 
hieronder apart ingegaan); 

b) als op sterk geluidbelaste locaties waarbij sprake is van een ‘lawaaiige’ 
geluidbelasting (zie tabel bij begripsomschrijving) ten gevolge van meer dan 
één geluidsbron op meer dan een gevel de bovenstaande doelstelling moeilijk 
te realiseren is; de geluidbelasting aan de geluidluwe zijde ten minste 10 
dB/dB(A) lager dan de geluidbelasting van de hoogst geluidbelaste zijde; de 
geluidluwe zijde valt dan in de geluidklasse ‘onrustig’ of lager (zie tabel bij 
begripsomschrijving);  

c) in een geluidluwe zijde ook kan worden voorzien door een bouwkundige 
maatregel zoals een loggia toe te passen.  

2) een geluidluwe buitenruimte heeft, waarbij: 
a) het geluidniveau in deze buitenruimte van de woning (indien gelegen aan de 

bronzijde) niet meer dan 5 dB hoger mag zijn dan de ten hoogste toelaatbare 
waarde of de als geluidluw aangemerkte gevel (indien de geluidbelasting van 
deze hoger is dan de ten hoogst toelaatbare waarde). 

b) ook bij andere geluidgevoelige gebouwen naar een geluidluwe buitenruimte 
wordt gestreefd, dit is echter geen eis. 

c) indien geen geluidluwe buitenruimte mogelijk is, serres of afsluitbare balkons 
kunnen worden toegepast.  

3) ten minste 30% van het vloeroppervlak van de gebruiksruimten, waaronder ten minste 1 
slaapkamer, gelegen is aan de geluidluwe zijde 

a) voor zover relevant, geldt dat op eenzelfde wijze voor andere geluidgevoelige 
bebouwing: in scholen het merendeel van de leslokalen aan de luwe zijde etc. 

b) Deze eis geldt alleen indien het betreffende plan hierin reeds inzicht kan bieden 
4) de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting 

(overschrijding van de maximale hogere waarde). Om te bepalen of hiervan sprake is 
wordt de gecumuleerde waarde weer teruggerekend naar de bronsoort, conform 
hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift 2006. Indien relevant moet 
er bij de cumulatie ook rekening worden gehouden met vliegtuiglawaai. 

5) In geval van de hoogste of op-één-na-hoogste geluidklasse (‘Lawaaiig’ of ‘Zeer Onrustig’ 
uit tabel 2 in hoofdstuk 3), de eerstelijns bebouwing ten opzichte van de bron zodanig 
wordt gesitueerd dat zij bijdraagt aan de afscherming van het erachter gelegen gebied. 

a) de afschermende werking voor de achterliggende bebouwing moet worden 
aangetoond. De geluidbelasting in de tweedelijns bebouwing ligt waar mogelijk 
onder de ten hoogst toelaatbare waarde. 
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b) deze eisen gelden ook voor andere geluidgevoelige bestemmingen. 
c) in geval van vervangende nieuwbouw van solitaire woningen of vervangende 

nieuwbouw/verbouw van bestaande eerstelijns bebouwing zijn er situaties 
denkbaar waar het afschermende effect gering is, maar gezien de bestaande 
situatie en stedenbouwkundige structuur het wenselijk is om de woningen toch 
dusdanig te situeren dat er sprake is van een hoge geluidbelasting. In dergelijke 
gevallen kan afgeweken worden mits het om vervangende nieuwbouw gaat en 
het aantal woningen niet toeneemt. De geluidbelasting van de woningen mag 
daarbij met maximaal 1,5 dB toenemen. 

30 km/uur wegen 
Volgens jurisprudentie en het geluidbeleid blijkt een 30 km/uur weg in de beoordeling te 
moeten worden meegenomen, indien vooraf aangenomen had kunnen worden dat deze weg 
een geluidbelasting veroorzaakt die hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB). De 
toetsing moet worden uitgevoerd in verband met een belangenafweging in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening, het geluidbeleid geeft dat ook aan. Deze belangenafweging moet 
worden gemaakt bij het wijzigen van een bestemmingsplan, in dit geval voor een deel van 
de Safariweg en Bisonspoor met 30 km/uur. 

Cumulatie 
Wanneer een hogere grenswaarde wordt verleend zijn maatregelen aan de gevels noodzakelijk 
waarbij uitgegaan moet worden van de gecumuleerde belasting van alle bronnen. Deze 
rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. 
Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door verschillende 
geluidbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die 
onderscheiden bronnen (industrielawaai, spoorweglawaai, wegverkeer en luchtverkeer) wordt 
overschreden. 
De volgende punten uit de ‘voorwaarden hogere grenswaarden’ hebben betrekking op 
cumulatie: 

- Bij het vaststellen van hogere waarden moet worden afgewogen of de eventuele 
cumulatie van geluid mogelijk leidt tot een onaanvaardbaar akoestisch klimaat. Het gaat 
hierbij zowel om bronnen van dezelfde soort (bijvoorbeeld verschillende wegen) als om 
bronnen van verschillende soorten (bijv. weg- en spoorweglawaai). Hierbij moet indien 
relevant ook rekening worden gehouden met vliegtuiglawaai. 

- Een hogere waarde kan slechts worden verleend wanneer het geluidgevoelige object 
waarvoor de hogere waarde wordt aangevraagd een geluidluwe zijde heeft, waarbij: 

o indien sprake is van meerdere soorten geluidbronnen (weg, spoor en/of 
industrie), de geluidbelasting voor elke bron onder de betreffende ten hoogst 
toelaatbare waarde ligt; 

- Een hogere waarde kan slechts worden verleend wanneer de gecumuleerde 
geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (overschrijding van de 
maximale hogere waarde). Om te bepalen of hiervan sprake is wordt de gecumuleerde 
waarde weer teruggerekend naar de bronsoort, conform hoofdstuk 2 van bijlage 1 van 
het Reken- en meetvoorschrift 2006. Indien relevant moet er bij de cumulatie ook 
rekening worden gehouden met vliegtuiglawaai. 
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2.5 Toetsingskader plansituatie 

2.5.1 Wet geluidhinder 

Wegverkeerslawaai 
Het plan ligt gedeeltelijk binnen de zone van het gezoneerde deel van de Safariwegweg. De 
Safariweg heeft namelijk een gedeelte met een maximum snelheid van 50 km/uur (gezoneerd) en 
een gedeelte van 30 km/uur. 
Bij de overgang van 50 km/uur naar 30 km/uur loopt op grond van het bepaalde in artikel 75, 
tweede lid, van de Wet geluidhinder de geluidzone vanaf het begin van de 30 km/uur zone nog 
een derde van de breedte van het zonedeel van de 50 km/uur door2. In dit geval loopt de zone 
nog circa 67 meter (200/3) door. 
Aangezien de overgang van 50 naar 30 km/uur op circa 65 meter van het plangebied ligt, valt het 
plangebied net binnen de zone van de Safariweg. 

In het kader van de Wgh loopt de geluidszone weliswaar nog door, maar voor de berekening van 
de geluidsbelasting dient alle 30 km/uur verkeer buiten de berekening te worden gehouden. 
Uitgangspunt van de Wgh is namelijk dat verkeer op de 30 km weg niet in de toetsing aan 
(voorkeurs)grenswaarden wordt betrokken. Omdat de Wgh in het bestemmingsplan van 
overeenkomstige toepassing is verklaard, dient ook bij de toetsing in dit geval, geluid van verkeer 
op de 30 km/uur zone buiten de berekening te worden gehouden. Het ook overig verkeer wordt 
wel in het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’ beschouwd. 

In de onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningbouw. Een gedeelte van het plangebied 
(U-X afbeelding 4.1) is derhalve gelegen binnen de zone van de Safariweg. Deze weg (2 rijstroken) 
betreft in de zin van de Wet geluidhinder een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van 
200 meter. Voor de weg geldt een maximum snelheid van 50 km/uur. De aftrek ex artikel 110g 
Wgh bedraagt derhalve 5 dB. 

Het nieuwbouwplan is gelegen in binnenstedelijk gebied. Voor de geluidgevoelige objecten zijn 
derhalve de volgende grenswaarden van toepassing: 

Tabel 2.4: Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Bron Voorkeursgrenswaarde [dB] Maximale ontheffing [dB]

Safariweg 48 63

Voor de overige wegen gelegen in de nabije omgeving van of in het plangebied geldt een 
maximum snelheid van 30 km/uur. In de zin van de Wet geluidhinder zijn dergelijke wegen niet-
zoneplichtig en zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. Gelet op jurisprudentie 
blijken 30 km/uur wegen vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' toch 
akoestisch te moeten worden onderzocht. Derhalve worden de volgende wegen wel bij dit 
onderzoek betrokken: 

• Bisonspoor; 
• Safariweg (30 + 50 km/uur gedeelte). 

2 Bron: Uitspraak Rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL:2016:2039 
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Beide wegen zullen worden getoetst aan een richtwaarde van 48 dB inclusief aftrek ex artikel 
110g Wgh. Dit is in lijn met de grenswaarden uit de Wgh. 

Railverkeerslawaai 
Het plangebied ligt binnen de zone van het spoortraject Amsterdam - Utrecht (Lden,gpp = 59,2 
dB op referentiepunt 27119). De zonebreedte van de spoorweg bedraagt ter hoogte van het 
plangebied derhalve 200 meter ingevolge artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder. Voor 
railverkeerslawaai bedraagt de voorkeursgrenswaarde 55 dB. De maximaal toegestane 
geluidbelasting bedraagt 68 dB. 

2.5.2 Gemeentelijk geluidbeleid 

Voor de toetsing wordt verwezen naar de ‘voorwaarden hogere grenswaarden’ in paragraaf 2.4. 

30 km/uur wegen
Voor 30 km/uur wegen geldt geen formeel toetsingskader. Ten aanzien van 30 km/uur wegen 
sluit het geluidbeleid aan bij de jurisprudentie. Omdat niet kan worden uitgesloten dat de 30 
km/uur wegen geen geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde zullen bereiken, 
worden de wegen meegenomen in de beoordeling. Het geluidbeleid geeft tevens aan dat de 
toetsing moet worden uitgevoerd in verband met een belangenafweging in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening. 

Cumulatie
Daar er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbronnen zal de gecumuleerde 
belasting worden bepaald. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante 
blootstelling door verschillende geluidbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de 
zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen (industrielawaai, 
spoorweglawaai, wegverkeer en luchtverkeer) wordt overschreden. 
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3 Uitgangspunten en onderzoeksopzet 

3.1 Onderzoeksgebied 

Afbeelding 3.1 geeft het plangebied schematisch weer inclusief omliggende straten en spoor. De 
figuren in de bijlagen geven de overzichtstekeningen voor wegverkeer, railverkeer en de 
beoordelingspunten weer. 

Afbeelding 3.1 Overzicht plangebied (donkerblauw) met omliggende straten (rood)

In de afbeelding is de plangrens in blauw weergegeven. Het bestemmingsplan zal woningbouw 
binnen de plangrens mogelijk maken. 

In afbeelding 3.2 is een impressie weergeven van het te realiseren complex en waar de 
geluidgevoelige bestemmingen (appartementen) worden gerealiseerd. 

Safariweg

Spoortraject 
Amsterdam - Utrecht

Bisonspoor
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Afbeelding 3.2 Impressie complex met een overzicht van de appartementen

3.2 Rekenmethode 

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse 
(spoor)wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van 
de geluidbelasting ter plaatse van het te realiseren complex. 

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het weg- en railverkeer zijn twee wettelijk 
vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de 
Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de 
Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II. 

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van 
objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan 
ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een 
sectorhoek van 2 graden. 

In onderhavig onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingevoerd in een 
grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 
4.30. 

De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de onderstaande alinea’s nader toegelicht. 
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3.3 Uitgangspunten 

Rekenmethode en richtjaar 
Voor de bepaling van de geluidbelastingen vanwege het weg- en railverkeer is een rekenmodel 
opgesteld. In het model zijn de omliggende bebouwing, bodemgebieden, hoogtekenmerken en 
de relevante wegen opgenomen. Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle 
beoordelingspunten de geluidbelasting vanwege de relevante omliggende wegen voor het 
richtjaar 2030 berekend (voor het spoor het gevulde geluidproductieplafond).  

Omgevingskenmerken 
Het gehele onderzoeksgebied is gezien de gesteldheid van de bodem grotendeels als akoestisch 
hard (Bf = 0,0) te kenmerken. Onverharde gebieden zijn als apart bodemgebied 
gemodelleerd (Bf = 1,0). De bodem onder het spoor is als akoestisch absorberend (Bf = 1,0) in het 
rekenmodel ingevoerd. De diverse (bestaande) gebouwen buiten het plangebied zijn in de 
berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen.  

Beoordelingshoogte 
Uitgaande van het document ‘Residential development Maarssen’ van Peter Pichler Architecture 
d.d. 28 juli 2017 zal het plangebied bestaan uit 300 appartementen. Het complex heeft een 
maximale bouwhoogte van circa 70 meter (22 verdiepingen). Op de begane grond zullen geen 
geluidgevoelige bestemmingen worden gesitueerd. Voor de berekeningen is een 
waarneemhoogte van 4,50 meter (eerste verdieping) gehanteerd. Voor elke navolgende 
verdieping is de beoordelingshoogte met 3 meter opgehoogd. In bijlage 1 is een overzicht van de 
invoergegevens opgenomen. 

Verkeersgegevens weg 
De verkeersgegevens voor de relevante wegen zijn door de gemeente Stichtse Vecht
aangeleverd. Het betreft de prognosecijfers voor het jaar 2030. In bijlage 1 zijn de 
verkeersgegevens opgenomen. 

Invoergegevens spoor 
De gegevens betreffende de intensiteiten op de sporen zijn ontleend aan het geluidregister spoor 
(www.geluidspoor.nl) van 11 september 2017. De bestaande schermen langs de spoorweg 
(informatie met betrekking tot dit scherm is afkomstig uit het geluidregister spoor) zijn in de 
berekening meegenomen. Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle beoordelingspunten 
de geluidbelasting vanwege de spoorwegen voor de situatie met opgevuld 
geluidproductieplafond berekend. 
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4 Resultaten, geluidtoets en mogelijke 
geluidbeperkende maatregelen 

In de volgende paragrafen is per geluidbronsoort een overzicht gegeven van de rekenresultaten. 
De resultaten worden per geveldeel en verdieping gepresenteerd. In afbeelding 4.1 is de 
gevelaanduiding weergegeven. 

Afbeelding 4.1 Gevelaanduiding 

4.1 Resultaten wegverkeer 

Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle beoordelingspunten de geluidbelasting vanwege 
de relevante omliggende wegen voor het richtjaar 2030 berekend.  

Gezoneerde Safariweg
De berekeningsresultaten zijn per rekenpunt weergegeven in de bijlagen. In onderstaande tabel 
4.1 is per geveldeel en per verdieping de geluidbelasting gepresenteerd als gevolg van de 
gezoneerde Safariweg. Aangezien alleen het gedeelte U-X (gedeeltelijk) binnen de zone van deze 
weg ligt , zijn alleen deze geveldelen getoetst.  

Tabel 4.1: Maatgevende berekeningsresultaten wegverkeer gezoneerde Safariweg, incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Verdieping Gevelbelasting inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh [dB] per geveldeel

U V W X

1ste 46 47 21 21

2de 46 47 22 21

3de 47 47 23 21

4de 47 48 25 21

5de 47 48 26 22

6de 47 48 23 23

7de 47 48 23 26
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Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen appartementen de 
geluidbelasting ten hoogste 48 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden waarmee nader onderzoek naar 
maatregelen achterwege kan blijven. 

Niet gezoneerde wegen
De berekeningsresultaten zijn per rekenpunt weergegeven in de bijlagen. In tabel 4.2 op de 
volgende bladzijde is per geveldeel en per verdieping de geluidbelasting gepresenteerd als gevolg 
van Bisonspoor. In tabel 4.3 zijn de geluidbelastingen als gevolg van de Safariweg (30 + 50 km/uur 
gedeelte) gepresenteerd. 

De oranje gearceerde geluidbelastingen overschrijden de richtwaarde van 48 dB inclusief aftrek 
ex artikel 110g Wgh. 
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Tabel 4.2: Maatgevende berekeningsresultaten wegverkeer Bisonspoor, incl. aftrek ex artikel 110g Wgh 
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Tabel 4.3: Maatgevende berekeningsresultaten wegverkeer Safariweg, incl. aftrek ex artikel 110g Wgh 
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Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen appartementen de 
geluidbelasting ten hoogste 54 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt ten gevolge van 
Bisonspoor en 60 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh als gevolg van de Safariweg. 
In analogie met de Wet geluidhinder wordt de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB inclusief aftrek 
ex artikel 110g Wgh overschreden, maar niet de maximaal toegestane geluidbelasting van 63 dB. 
Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde zal worden onderzocht of er 
maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. 

4.2 Resultaten railverkeer 

In tabel 4.4 worden voor de verschillende geveldelen de berekeningsresultaten per verdieping 
weergegeven vanwege het railverkeer. De volledige berekeningsresultaten per ontvangerpunt en 
–hoogte zijn weergegeven in bijlage 3.  

De oranje gearceerde geluidbelastingen overschrijden de voorkeursgrenswaarde van 55 dB en de 
rood gearceerde geluidbelastingen voldoen niet aan de maximaal toegestane geluidbelasting van 
68 dB. 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen appartementen de 
geluidbelasting ten hoogste 73 dB bedraagt ten gevolge van het spoor. Op de meeste geveldelen 
wordt de (voorkeurs)grenswaarde van 55 dB overschreden. Ook de maximaal toegestane 
geluidbelasting van 68 dB wordt overschreden, namelijk op de gevels A, E, F, G, H, Q en U (zie 
afbeelding 4.5).  
Gelet op de overschrijding van de (voorkeursgrens)waarde en de maximaal te ontheffen waarde 
dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. 
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Tabel 4.4: Maatgevende berekeningsresultaten railverkeer 
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Afbeelding 4.5 Overschrijding maximaal toegestane geluidbelasting van 68 dB gevels A, E, F, G, H, Q en U 

4.2.1 Cumulatie 

Het plangebied is gelegen binnen de zone van verschillende geluidbronnen (wegverkeer en 
railverkeer). Aangezien er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, is de 
cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. De cumulatieve geluidbelasting op de 
appartementen bedraagt ten hoogste 73 dB (LRL,CUM). Voor gedetailleerde rekenresultaten wordt 
verwezen naar tabel 4.6 en bijlage 4. Voor de cumulatieve geluidbelasting zijn geen wettelijke 
grenswaarden vastgelegd. Ingevolge artikel 110a lid 6 Wgh en het gemeentelijk geluidbeleid 
dient het bevoegd gezag te beoordelen of deze cumulatie leidt tot een onaanvaardbare 
geluidbelasting. 

In analogie met de Wet geluidhinder overschrijden de in tabel 4.6 oranje gearceerde 
geluidbelastingen de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. De rood gearceerde geluidbelastingen 
voldoen niet aan de maximaal toegestane geluidbelasting van 68 dB. 
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Tabel 4.6: LRL,CUM
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4.3 Mogelijke geluidreducerende maatregelen 

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden 
kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden vastgesteld indien 
toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een 
weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard. 
Daarnaast dient er voldaan te worden aan de maximaal toegestane geluidbelasting conform de 
Wet geluidhinder. Om de geluidbelasting vanwege een (spoor)weg te beperken, kunnen de 
volgende maatregelen worden getroffen: 

• Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm 
wegdektype/raildempers; 

• Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een 
geluidscherm/grondwal; 

• Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of 
nabij de gevel, het toepassen van ‘dove’ gevels, en dergelijke. 

4.3.1 Wegverkeer 

Bronmaatregelen 
Mogelijke bronmaatregelen zijn: 

1. Toepassen van een geluid reducerende wegdekverharding; 
2. Weren van (vracht)verkeer. 

ad.1. geluid reducerende wegdekverharding 
De (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden ten gevolge van Bisonspoor en de Safariweg. 
Een mogelijke bronmaatregel is het aanbrengen van een geluid reducerend wegdek. Op een weg 
met veel afremmend, wringend en optrekkend verkeer, is zo’n wegdektype niet gewenst. Een 
geluid reducerende wegdekverharding is te kwetsbaard, en stuit daarmee op overwegende 
bezwaren van technische aard. 

ad.2. weren van (vracht)verkeer 
Bisonspoor en de Safariweg vervullen een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie. Het weren 
van (vracht)verkeer zal tot gevolg hebben dat (een deel van) het verkeer een andere route zoekt 
(sluipverkeer). Dit zal naar verwachting op andere wegen tot meer hinder leiden. Hierdoor is het 
weren van (vracht)verkeer geen gewenste geluidbeperkende maatregel, en is daarom niet 
rekenkundig onderzocht. 

Overdrachtsmaatregelen 
Het toepassen van een geluidscherm heeft, gezien de korte afstand tussen weg en de hoog 
liggende appartementen, weinig tot geen effect. 

Ontvangersmaatregelen 
Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De 
geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de woning 
niet meer bedraagt dan 33 dB.  



Akoestisch onderzoek 
Bestemmingsplan woningbouw Bisonspoor Maarssen 
projectnummer 417703 
31 mei 2018 revisie 03 
Winter Trust B.V. 

Blad 21 van 30 

Gelet op de voorgenomen samenstelling van de uitwendige scheidingsconstructie van de nieuw 
te realiseren bebouwing, dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan 
worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het ten hoogst toelaatbare binnenniveau 
voor de woningen.  

4.3.2 Railverkeer 

Bronmaatregelen 
Toepassen raildempers 
Een mogelijke bronmaatregel bij railverkeer zijn raildempers. Raildempers hebben een 
geluidreductie van circa 3 dB. Raildempers kunnen echter niet altijd toegepast worden. Hiervoor 
is overleg tussen de gemeente en ontwikkelaar met ProRail noodzakelijk. 
Raildempers zijn doelmatig als door toepassing de voorkeursgrenswaarde niet meer wordt 
overschreden of de geluidbelasting wordt teruggebracht tot onder de maximaal toelaatbare 
geluidbelasting van 68 dB. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de kosten van aanbrengen en 
onderhoud van de dempers in verhouding moet zijn tot de omvang en investeringskosten van het 
bouwplan. Een reductie van 3 dB is niet voldoende om aan de maximaal toelaatbare 
geluidbelasting te kunnen voldoen. Het toepassen van raildempers wordt daarom niet doelmatig 
geacht. 

Overdrachtsmaatregelen 
Ophogen bestaand scherm 
Het afschermend effect van schermen of wallen langs het spoor is het grootst als deze dicht langs 
het spoor staan. Hiervoor is toestemming van ProRail nodig als de grond hun eigendom is. 
Daarnaast is het noodzakelijk het beheer en onderhoud van schermen te regelen.  
Tussen de Safariweg en het spoor bevindt zich reeds een bestaand scherm. Ophogen van dit 
scherm, om de geluidbelasting vanwege het spoor te beperken, is ingrijpend en brengt hierdoor 
zeer hoge kosten met zich mee die niet in verhouding staan tot de schaal van het project. 
Daarnaast zal het ophogen van het scherm mogelijk stuiten op bezwaren van landschappelijke 
aard. Zeker omdat er zeer hoge schermen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting op de hoger 
gelegen verdiepingen te reduceren. 
Een mogelijke maatregel is een overkapping over het spoor te plaatsen. De zeer hoge kosten 
hiervan staan niet in verhouding tot de schaal van het project. 

Ontvangersmaatregelen 
Afstandsvergroting 
De mogelijkheden tot vergroting van de afstand tussen het spoor en de woningen zijn zeer 
beperkt. De invloed hiervan is derhalve gering. 

Gevelmaatregelen 
Op grond van de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van de gemeente Stichtse Vecht kunnen 
er alleen hogere waarden worden verleend indien de maximaal toelaatbare geluidbelasting niet 
wordt overschreden. Aan dit criterium wordt niet voldaan. Toepassing van maatregelen aan de 
ontvanger hebben doorgaans alleen effect op het berekende binnenniveau en leveren geen 
geluidreductie op de berekende gevelbelasting. Dit betekent dat de enige doelmatige maatregel 
het toepassen van een ‘dove’ gevel3 of vliesgevel is. Op basis van de Wet geluidhinder hoeft de 

3 Een ‘dove’ gevel is een bouwkundige constructie: 
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geluidbelasting op een ‘dove’ gevel niet te worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet 
geluidhinder. Bij een vliesgevel wordt dan een gevel voor de uitwendige scheidingsconstructie 
(thermische schil) aangebracht. Dit kan een ‘dove’ gevel zijn, maar kan in andere gevallen, 
indien de vliesgevel niet volledig gesloten is, beschouwd worden als een afschermende 
voorziening. 

Indien de gearceerde gevels in afbeelding 4.7 als ‘dove’ gevel of vliesgevel worden uitgevoerd, is 
er geen sprake meer van overschrijding van de maximaal toelaatbare geluidbelasting. Op grond 
van de Wet geluidhinder is het verlenen van hogere waarden in dat geval mogelijk. Aanvullende 
uitvoeringseis bij het toepassen van deze maatregel is dat er nog wel aan het gemeentelijk 
geluidbeleid moet worden voldaan. 

Afbeelding 4.7 Toe te passen ‘dove’gevels of vliesgevels (rood gearceerd) 

Tabel 4.8: ‘Dove’ gevels of vliesgevels 

Gevelisolatie 
Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De 
geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de woning 
niet meer bedraagt dan 33 dB. 

- waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een bepaalde geluidwering; 
- waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een 

geluidgevoelige ruimte. 

Gevel Verdieping

A 3de t/m 17de

E 12de t/m 17de

F 7de t/m 17de

G 7de t/m 17de

H 2de t/m 22ste

Q 3de t/m 5de

U 2de t/m 7de
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4.4 Ontheffingscriteria ingevolge gemeentelijk geluidbeleid 

Beoordeling voorwaarden 
Ad 1 
Indien sprake is van meerdere soorten geluidbronnen (weg, spoor en/of industrie), is er sprake 
van een geluidluwe zijde indien de geluidbelasting voor elke bron onder de betreffende ten 
hoogst toelaatbare waarde ligt. In tabel 4.9 zijn in groen de geluidluwe zijden aangegeven. 

Tabel 4.9: Geluidluwe zijden (groen), hogere waarden (oranje) en ‘dove’ gevels (rood) 

Verdieping Geluidluwe zijden (groen) 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 

1ste -- -- -- 

2de -- -- -- 

3de -- -- -- -- -- -- 

4de -- -- -- -- -- -- 

5de -- -- -- -- -- -- 

6de -- -- -- -- -- -- -- -- 

7de -- -- -- -- -- -- -- -- 

8ste -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

9de -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

10de -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

11de -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

12de -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

13de -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

14de -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

15de -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

16de -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

17de -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

18de -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

19de -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

20ste -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

21ste -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

22ste -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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De gevels K, L, N, O, R en T zijn volledig geluidluw. Aangezien de appartementen naar aller 
waarschijnlijkheid in de breedterichting van de objecten lopen, zal geluidluwheid gecreëerd 
moeten worden in de gevels B of F, C of E en in de westelijke woontoren (U-X). 

Onderstaand zijn een aantal oplossingsrichtingen gegeven om een geluidluwe zijde te creëren in 
de genoemde gevels. 

Geveloplossingen (vliesgevel, coulissen, geluidschermen) 

• Een vliesgevel is een dichte glazen voorzetgevel die het feitelijke gebouw akoestisch 
afschermt. Het voordeel van deze constructie is dat de ramen aan de geluidbelaste zijde 
(anders dan die van de vliesgevel) wel open kunnen. 

•

Afbeelding 4.10 Willem Augustinstraat Amsterdam, lamellen/coulissen zorgen voor voldoende 
afscherming 

•

Afbeelding 4.11 Geluidschermen Apollo hotel te Groningen  
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Loggia’s 
Bij appartementencomplexen kan een geluidluwe gevel en buitenruimte gecreëerd door het 
maken van een ‘verglaasde buitenruimte’. Voorbeelden hiervan zijn loggia's en serres. 
In onderstaande afbeelding 4.12 is de toepassing van een loggia in combinatie met een dove 
gevel weergegeven. De thermische schil waar de geluidbelasting wordt berekend is de wand 
tussen de loggia en het achterliggende verblijfsgebied. 

Afbeelding 4.12 Voorbeeld loggia grenzend aan woonkamer + slaapkamer (bron: Hogere waarde beleid 
Gemeente Tilburg) 

Carré vorming 
Door het toepassen van een gesloten carrévorm ontstaat aan de binnenzijde een geluidluwe 
binnenplaats. Deze oplossingsrichting biedt een mogelijkheid om bij de woontoren U-X 
geluidluwe zijden te creëren.  

Afbeelding 4.13 Carré vorming woontoren U-X 
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Ad 2 
De oplossingsrichtingen die in het voorgaande worden genoemd om een geluidluwe zijde te 
creëren kunnen ook worden gebruikt om een geluidluwe buitenruimte te maken. 

Ad 3 
In het voorgaande worden de mogelijkheden geschetst om geluidluwe zijden en buitenruimtes te 
creëren. In het definitief ontwerp moet naar voren komen dat ten minste 30% van het 
vloeroppervlak van de gebruiksruimten, waaronder ten minste 1 slaapkamer, gelegen is aan de 
geluidluwe zijde. 

Ad 4 
Indien de gevels ‘doof’ worden uitgevoerd zoals geadviseerd in 4.3.2, dan zijn er nog een aantal 
geveldelen waarbij de gecumuleerde geluidbelasting de maximale hogere waarde wordt 
overschreden.  
Een mogelijkheid is om het aantal ‘dove’ geveldelen uit te breiden: 

Tabel 4.14: Uitbreiding ‘dove’ gevels of vliesgevels 

Echter wordt de aanwezigheid van geluidluwe zijden (ad 1 t/m 3) een ‘goed woon- en 
leefklimaat’ gecreëerd.  

Ad 5 
Het plan lig op de eerstelijns bebouwing ten opzichte van de spoorlijn Amsterdam – Utrecht. 
Door de hoogte van het complex (tot 70 meter) heeft de nieuwbouw een afschermend effect 
voor de achterliggende bebouwing. 

Bij de verdere uitwerking van het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de 
inpasbaarheid op basis van de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid. Woningen 
zullen derhalve moeten beschikken over een geluidluwe zijde en buitenruimte en ten minste 30% 
van het vloeroppervlak van de gebruiksruimten, waaronder ten minste 1 slaapkamer, dient aan 
de geluidluwe zijde gelegen te zijn. In de verdere uitwerking van het ontwerp dient afstemming 
plaats te vinden met de gemeente Stichtse Vecht over de keuze aan maatregelen om de 
inpassing van het plan mogelijk maken. 

Gevel Verdieping

A 1ste t/m 2de

G 18de t/m 19de

H 1ste

I 9de t/m 13de

M 1ste t/m 2de

Q 2de

U 1ste

V 6de t/m 7de
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4.5 Voorstel aanvraag hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder 

Gezien het voorgaande kan B&W overwegen hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder vast 

te stellen. 

Spoortraject Amsterdam - Utrecht 
- Aanvraag hogere waarde van 68 dB in het plangebied. 

In afbeelding 4.15 zijn de geveldelen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in oranje 
weergegeven. In rood zijn de toe te passen dove gevels aangeduid. 

Afbeelding 4.15 Hogere waarden (oranje) en dove gevels (rood) 
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5 Reflectie nieuwbouw naar overzijde 

In het kader van beschouwing van een goede ruimtelijke ordening is de invloed van reflecterend 
railverkeersgeluid via de gevels van het nieuwbouwplan richting de tegenoverliggende 
bebouwing –ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal– bepaald. 

De reflectie is bepaald ter plaatse van de geluidgevoelige objecten aan de Jacob van 
Heemskerklaan 32-52 en de Straatweg 13 te Maarssen. In onderstaande tabel zijn de 
geluidbelastingen als gevolg van raillawaai gepresenteerd in de situatie met en zonder 
nieuwbouw. 

Tabel 5.1: Geluidbelasting vanwege railverkeer 

Adres Geluidbelasting [dB]

Excl. reflectie Incl. reflectie Verschil

1,5
m. 

4,5
m. 

7,5
m. 

1,5
m. 

4,5
m. 

7,5
m. 

1,5
m. 

4,5
m. 

7,5
m. 

Jacob van Heemskerklaan 32-40 62,4 62,2 62,0 62,4 62,2 62,1 - - 0,1 

Jacob van Heemskerklaan 42-52 62,2 61,9 61,6 62,2 61,9 61,7 - - 0,1 

Straatweg 13 61,4 61,0 60,7 61,5 61,0 60,8 0,1 - 0,1 

Het blijkt dat door reflectie van het nieuwbouwplan de geluidbelasting als gevolg van 
railverkeersgeluid ter plaatse van de bebouwing ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal met 
ten hoogste 0,1 dB toeneemt. Als vuistregel wordt in de regel uitgegaan van een niveauverschil 
van minimaal 2 dB dat nodig is om tot (afhankelijke van de waarnemer en de omgeving ervan) 
hoorbare effecten te resulteren. Gezien de toename van ten hoogste 0,1 dB kan worden 
geconcludeerd dat ten gevolge van de reflectie van de nieuwbouw geen sprake zal zijn van een 
significant geluideffect voor de bestaande woonomgeving.  
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6 Samenvatting en conclusies 

Winter Trust B.V. is voornemens de P2-locatie aan de Safariweg en Bisonspoor te Maarssen, te 
ontwikkelen tot een woonlocatie. Er zijn 300 appartementen op de locatie beoogd. 
Door Antea Group wordt hiervoor een bestemmingsplan opgesteld. Voor de onderbouwing van 
het bestemmingsplan is onder andere een akoestisch onderzoek nodig. Dit is in opdracht van 
Winter Trust B.V. door Antea Group uitgevoerd. 

Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de geluidbelasting op de nieuwe 
geluidgevoelige bestemmingen (woningen), vanwege omliggende wegen en spoorwegen. 
Daarnaast wordt, aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek, bepaald of wordt voldaan 
aan de grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder en de kaders die volgen uit het 
gemeentelijke geluidbeleid. 

Wegverkeer 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen appartementen de 
geluidbelasting als gevolg van het gezoneerde gedeelte van de Safariweg ten hoogste 48 dB 
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet 
overschreden waarmee nader onderzoek naar maatregelen achterwege kan blijven. 

Uit de berekeningsresultaten van de niet-gezoneerde wegen blijkt dat op de gevels van de nieuw 
te bouwen appartementen de geluidbelasting ten hoogste 54 dB inclusief aftrek ex artikel 110g 
Wgh bedraagt ten gevolge van Bisonspoor en 60 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh als gevolg 
van de Safariweg (30 + 50 km/uur). 
In analogie met de Wet geluidhinder wordt de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB inclusief aftrek 
ex artikel 110g Wgh overschreden, maar niet de maximaal toegestane geluidbelasting van 63 dB.  

Uit een overweging van mogelijke maatregelen volgt dat er redelijkerwijs geen maatregelen 
mogelijk zijn. 

Railverkeer 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen appartementen de 
geluidbelasting ten hoogste 73 dB bedraagt ten gevolge van het spoor. Op de meeste geveldelen 
wordt de (voorkeurs)grenswaarde van 55 dB overschreden. Ook de maximaal toegestane 
geluidbelasting van 68 dB wordt overschreden.  

Een mogelijke oplossing is om een deel van de gevel (afbeelding 4.7) als ‘dove’ gevel of vliesgevel 
uit te voeren, zodoende de geluidbelasting op deze gevels niet beoordeeld hoeft te worden en/of 
kan worden gereduceerd. Aanvullende uitvoeringseis bij het toepassen van deze maatregel is dat 
er nog wel aan het gemeentelijk geluidbeleid moet worden voldaan.  

Gemeentelijk geluidbeleid 
Bij de verdere uitwerking van het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de 
inpasbaarheid op basis van de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid. Woningen 
zullen derhalve moeten beschikken over een geluidluwe zijde en buitenruimte en ten minste 30% 
van het vloeroppervlak van de gebruiksruimten, waaronder ten minste 1 slaapkamer, dient aan 
de geluidluwe zijde gelegen te zijn. In de verdere uitwerking van het ontwerp dient afstemming 
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plaats te vinden met de gemeente Stichtse Vecht over de keuze aan maatregelen om de 
inpassing van het plan mogelijk maken. In onderhavig onderzoek worden enige 
oplossingsmaatregelen gegeven. 

Voorstel aanvraag hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder 
Gezien het voorgaande kan B&W overwegen hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder vast 
te stellen van 68 dB als  gevolg van het spoortraject Amsterdam – Utrecht. 

Invloed reflectie in nieuwbouw 
In het kader van beschouwing van een goede ruimtelijke ordening is de invloed van reflecterend 
railverkeersgeluid via de gevels van het nieuwbouwplan richting de tegenoverliggende 
bebouwing –ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal– bepaald. 
Het blijkt dat door reflectie van het nieuwbouwplan de geluidbelasting als gevolg van 
railverkeersgeluid ter plaatse van de bebouwing ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal met 
ten hoogste 0,1 dB toeneemt. Als vuistregel wordt in de regel uitgegaan van een niveauverschil 
van minimaal 2 dB dat nodig is om tot (afhankelijke van de waarnemer en de omgeving ervan) 
hoorbare effecten te resulteren. Gezien de toename van ten hoogste 0,1 dB kan worden 
geconcludeerd dat ten gevolge van de reflectie van de nieuwbouw geen sprake zal zijn van een 
significant geluideffect voor de bestaande woonomgeving.  
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Bijlage 1Antea Group
RekenparametersModelgegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

Model eigenschap

Omschrijving Wegverkeermodel revisie apr. 2018

Verantwoordelijke d14871

Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door d14871 op 9-8-2017

Laatst ingezien door d09927 op 23-4-2018

Model aangemaakt met Geomilieu V4.20

Origineel project Akoestisch onderzoek Bisonspoor Maarssen

Originele omschrijving Kopie van Lden wegverkeer Bisonspoor Maarssen

Geïmporteerd door d09927 op 11-9-2017

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 7,5

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Berekening volgens rekenmethode RMG-2012

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 0,00

Zichthoek [grd] 2

Maximum reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50

23-4-2018 10:37:50Geomilieu V4.30
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Commentaar

23-4-2018 10:37:50Geomilieu V4.30
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Railmodel revisie apr. 2018

Model eigenschap

Omschrijving Railmodel revisie apr. 2018

Verantwoordelijke d09927

Rekenmethode RMR-2012

Aangemaakt door d09927 op 11-9-2017

Laatst ingezien door d09927 op 23-4-2018

Model aangemaakt met Geomilieu V4.30

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Berekening volgens rekenmethode RMG-2012

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 0,00

Zichthoek [grd] 2

Maximum reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50

23-4-2018 10:38:31Geomilieu V4.30
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11-09-2017 09:08: Importeren geluidregister spoor

23-4-2018 10:38:31Geomilieu V4.30
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Model: Railmodel revisie apr. 2018
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. ISO_H

4368 --

4329 --

4294      1,14

4339 --

4284      1,84

4323      1,10

4311      1,10

4348 --

4286 --

4303 --

18310 --

4324      1,10

4293 --

4304 --

4354 --

4310 --

4360      1,94

4296 --

4289 --

4345 --

4355 --

4317      1,10

4302 --

4353 --

4325      1,10

18959 --

4290 --

4361 --

4331 --

4358 --

18347 --

4295      1,14

4309 --

4352 --

18299 --

4283 --

18334 --

4326 --

4318      1,10

4356 --

4301 --

18346 --

4340 --

4320 --

4315      1,10

4357 --

4359 --

4308      1,10

4327 --

4298      1,10

4351 --

18333 --

4328 --

18332 --

4316      1,10

19022 --

4297 --

4350 --

4300 --

4344 --

4365 --

4288 --

4330 --

18345 --

4299 --

4319      1,10

4285 --

4314      1,10

4346 --

4349 --

4307      1,10

4342 --

18309 --

4313      1,10

4292 --

4321 --

4343 --

23-4-2018 10:51:57Geomilieu V4.30
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Model: Railmodel revisie apr. 2018
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. ISO_H

18308 --

4306 --

4341 --

18298 --

18300 --

4367      2,00

4366 --

4305 --

4362 --

4347 --

4291 --

4312      1,10

4322      1,10

18297 --

4287      2,00

23-4-2018 10:51:57Geomilieu V4.30



Bijlage 1Antea Group
SchermenModelgegevens

Model: Railmodel revisie apr. 2018
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250

GS396115 s:22644653 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS397311 s:14111222 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS395942 s:7319704 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS395932 s:7319716 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS397314 s:14111219 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS395943 s:7319703 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS395941 s:7319705 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS396914 s:2100000415 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS396915 s:2100000414 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS397312 s:14111221 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS396030 s:7319101 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS395936 s:7319711 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS396916 s:2100000413 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS397315 s:14111218 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE399844 p:1044543245      1,00 -- Eigen waarde 5 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE399847 p:1044543242      1,00      1,14 Eigen waarde 5 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE399848 p:1044543241      1,00      1,10 Eigen waarde 5 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Bijlage 1Antea Group
SchermenModelgegevens

Model: Railmodel revisie apr. 2018
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

GS396115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS397311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS395942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS395932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS397314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS395943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS395941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS396914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS396915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS397312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS396030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS395936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS396916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS397315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE399844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE399847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE399848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenModelgegevens

Model: Railmodel revisie apr. 2018
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

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

A1      1,06 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

A2      1,06 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

A3      1,06 Relatief     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

B1      1,03 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

B2      1,03 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

B3      1,03 Relatief     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

C1      0,97 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

C2      0,97 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

C3      0,97 Relatief     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

D2      0,99 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

D3      0,99 Relatief     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

E1      0,99 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

E2      0,99 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

E3      0,99 Relatief     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

F1      1,02 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

F2      1,03 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

F3      1,03 Relatief     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

G2      1,04 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

G3      1,04 Relatief     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

G4      1,04 Relatief     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja

H2      1,05 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

H3      1,05 Relatief     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

H4      1,05 Relatief     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja

H1      1,05 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

I2      1,05 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

I3      1,05 Relatief     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

I4      1,05 Relatief     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja

I1      1,05 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

J2      1,03 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

J3      1,03 Relatief     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

J4      1,03 Relatief     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja

J1      1,03 Relatief -- -- --     10,50     13,50     16,50 Ja

K2      1,05 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

K3      1,05 Relatief     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

K4      1,05 Relatief     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja

K1      1,04 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

L2      1,04 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

L3      1,04 Relatief     37,50     40,50     43,50     46,50     49,50     52,50 Ja

L4      1,04 Relatief     55,50     58,50     61,50     64,50     67,50 -- Ja

L1      1,04 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

M1      1,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

N1      1,03 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

O1      1,03 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

P1      1,02 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

Q1      1,03 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

R1      1,02 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

S1      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

T1      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

Ua NO zijde      1,08 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

Ub NO zijde      1,08 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

Va NW zijde      1,06 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

Vb NW zijde      1,06 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

Wa ZW zijde      0,99 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

Wb ZW zijde      0,99 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

Xa ZO zijde      1,05 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

Xb ZO zijde      1,05 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja
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Bijlage 1Antea Group
WegenModelgegevens

Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A))

002g Safariweg Zuidoost      0,00      0,00 Relatief Verdeling W0  50 -- --  50  50  50  50  50  50  50  50

002b Safariweg Noordwest      0,00      0,00 Relatief Verdeling W0 -- -- --  30  30  30  30  30  30  30  30

002e Safariweg Zuidoost      0,00      0,00 Relatief Verdeling W0 -- -- --  30  30  30  30  30  30  30  30

002d Safariweg Zuidoost      0,00      0,00 Relatief Verdeling W0 -- -- --  30  30  30  30  30  30  30  30

002a Safariweg Noordwest      0,00      0,00 Relatief Verdeling W0  50 -- --  50  50  50  50  50  50  50  50

002c Safariweg Noordwest      0,00      0,00 Relatief Verdeling W0 -- -- --  30  30  30  30  30  30  30  30

002f Safariweg Zuidoost      0,00      0,00 Relatief Verdeling W0 -- -- --  30  30  30  30  30  30  30  30

001a Bisonspoor      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30

001b Bisonspoor      0,00      0,00 Relatief Intensiteit W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30
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Bijlage 1Antea Group
WegenModelgegevens

Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

002g  50  10502,00   6,67   3,50   0,75 -- -- --  94,00  96,00  94,00   4,00   4,00   5,00   1,00 --   1,00

002b  30   4834,00   6,67   3,50   0,75 -- -- --  94,00  96,00  93,00   4,00   4,00   6,00   1,00 --   1,00

002e  30   5251,00   6,67   3,50   0,75 -- -- --  94,00  96,00  94,00   4,00   4,00   5,00   1,00 --   1,00

002d  30   5251,00   6,67   3,50   0,75 -- -- --  94,00  96,00  94,00   4,00   4,00   5,00   1,00 --   1,00

002a  50   9667,00   6,67   3,50   0,75 -- -- --  94,00  96,00  93,00   4,00   4,00   6,00   1,00 --   1,00

002c  30   4834,00   6,67   3,50   0,75 -- -- --  94,00  96,00  93,00   4,00   4,00   6,00   1,00 --   1,00

002f  30  10502,00   6,67   3,50   0,75 -- -- --  94,00  96,00  94,00   4,00   4,00   5,00   1,00 --   1,00

001a  30   2747,00   6,75   3,20   0,78 -- -- --  99,33  99,72  99,39   0,50   0,28   0,61   0,18 -- --

001b  30   2747,00   6,75   3,20   0,78 -- -- --  99,33  99,72  99,39   0,50   0,28   0,61   0,18 -- --
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Bijlage 2Antea Group
Gezoneerde Safariweg exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A1_A 1,50 35,43 32,41 26,20 36,08

A1_B 4,50 35,38 32,35 26,15 36,03

A1_C 7,50 35,87 32,84 26,63 36,51

A1_D 10,50 36,19 33,16 26,95 36,83

A1_E 13,50 36,47 33,43 27,23 37,11

A1_F 16,50 36,68 33,64 27,45 37,32

A2_A 19,50 35,66 32,61 26,45 36,31

A2_B 22,50 40,16 37,16 30,91 40,81

A2_C 25,50 42,61 39,61 33,35 43,25

A2_D 28,50 45,71 42,71 36,44 46,35

A2_E 31,50 49,09 46,10 39,81 49,73

A2_F 34,50 50,15 47,15 40,88 50,79

A3_A 37,50 50,15 47,15 40,88 50,79

A3_B 40,50 50,15 47,15 40,88 50,79

A3_C 43,50 50,13 47,13 40,86 50,77

A3_D 46,50 50,10 47,10 40,83 50,74

A3_E 49,50 50,07 47,07 40,80 50,71

A3_F 52,50 50,04 47,04 40,77 50,68

B1_A 1,50 29,95 26,93 20,71 30,59

B1_B 4,50 29,89 26,86 20,65 30,53

B1_C 7,50 30,57 27,54 21,32 31,21

B1_D 10,50 31,14 28,12 21,90 31,78

B1_E 13,50 31,35 28,33 22,12 32,00

B1_F 16,50 31,51 28,47 22,28 32,15

B2_A 19,50 30,53 27,46 21,35 31,18

B2_B 22,50 32,20 29,10 23,07 32,86

B2_C 25,50 38,96 35,93 29,74 39,61

B2_D 28,50 45,01 42,01 35,74 45,65

B2_E 31,50 47,76 44,77 38,49 48,40

B2_F 34,50 49,22 46,22 39,95 49,86

B3_A 37,50 49,57 46,57 40,30 50,21

B3_B 40,50 49,59 46,59 40,32 50,23

B3_C 43,50 49,56 46,56 40,30 50,20

B3_D 46,50 49,54 46,54 40,27 50,18

B3_E 49,50 49,51 46,51 40,24 50,15

B3_F 52,50 49,47 46,47 40,21 50,11

C1_A 1,50 24,21 21,13 15,03 24,86

C1_B 4,50 24,45 21,37 15,28 25,11

C1_C 7,50 25,12 22,04 15,95 25,78

C1_D 10,50 26,07 22,99 16,89 26,72

C1_E 13,50 26,20 23,14 17,01 26,85

C1_F 16,50 30,34 27,33 21,10 30,99

C2_A 19,50 31,59 28,59 22,34 32,24

C2_B 22,50 24,12 21,01 14,98 24,78

C2_C 25,50 24,48 21,37 15,35 25,14

C2_D 28,50 25,65 22,54 16,52 26,31

C2_E 31,50 27,23 24,13 18,08 27,89

C2_F 34,50 29,12 26,05 19,94 29,77

C3_A 37,50 33,11 30,09 23,86 33,75

C3_B 40,50 36,92 33,93 27,65 37,56

C3_C 43,50 38,51 35,53 29,23 39,15

C3_D 46,50 39,34 36,35 30,06 39,98

C3_E 49,50 10,52 7,36 1,44 11,19

C3_F 52,50 10,83 7,67 1,74 11,50

D2_A 19,50 19,82 16,76 10,61 20,47

D2_B 22,50 18,03 14,99 8,82 18,68

D2_C 25,50 17,70 14,67 8,49 18,35

D2_D 28,50 17,87 14,83 8,66 18,52

D2_E 31,50 18,12 15,07 8,92 18,77

D2_F 34,50 18,32 15,27 9,14 18,98

D3_A 37,50 18,54 15,47 9,36 19,19

D3_B 40,50 18,85 15,77 9,68 19,51

D3_C 43,50 19,29 16,20 10,15 19,95

D3_D 46,50 19,84 16,74 10,70 20,50

D3_E 49,50 20,51 17,40 11,39 21,18

D3_F 52,50 21,38 18,25 12,26 22,04

E1_A 1,50 24,32 21,31 15,07 24,96

E1_B 4,50 23,95 20,93 14,70 24,59

E1_C 7,50 24,34 21,32 15,11 24,99

E1_D 10,50 26,81 23,80 17,57 27,46

E1_E 13,50 27,62 24,60 18,38 28,26

E1_F 16,50 27,53 24,50 18,30 28,18

E2_A 19,50 26,68 23,66 17,43 27,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2Antea Group
Gezoneerde Safariweg exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

E2_B 22,50 25,34 22,32 16,09 25,98

E2_C 25,50 24,56 21,54 15,30 25,20

E2_D 28,50 24,75 21,73 15,51 25,39

E2_E 31,50 24,90 21,88 15,65 25,54

E2_F 34,50 25,01 21,98 15,77 25,65

E3_A 37,50 25,12 22,10 15,90 25,77

E3_B 40,50 25,24 22,20 16,02 25,89

E3_C 43,50 25,40 22,35 16,19 26,05

E3_D 46,50 25,64 22,59 16,45 26,30

E3_E 49,50 26,10 23,02 16,95 26,76

E3_F 52,50 27,28 24,17 18,16 27,95

F1_A 1,50 20,01 16,93 10,84 20,67

F1_B 4,50 20,12 17,02 10,98 20,78

F1_C 7,50 20,24 17,13 11,12 20,91

F1_D 10,50 21,56 18,45 12,43 22,22

F1_E 13,50 21,94 18,81 12,81 22,60

F1_F 16,50 21,08 17,96 11,95 21,74

F2_A 19,50 20,87 17,75 11,74 21,53

F2_B 22,50 19,06 15,97 9,91 19,72

F2_C 25,50 18,84 15,76 9,68 19,50

F2_D 28,50 19,37 16,28 10,22 20,03

F2_E 31,50 20,10 17,00 10,96 20,76

F2_F 34,50 20,81 17,71 11,67 21,47

F3_A 37,50 18,03 14,96 8,86 18,69

F3_B 40,50 18,23 15,15 9,08 18,89

F3_C 43,50 18,68 15,59 9,53 19,34

F3_D 46,50 19,21 16,11 10,08 19,87

F3_E 49,50 19,87 16,75 10,75 20,53

F3_F 52,50 20,68 17,55 11,56 21,34

G2_A 19,50 43,99 41,01 34,71 44,63

G2_B 22,50 45,17 42,17 35,91 45,81

G2_C 25,50 45,59 42,59 36,33 46,23

G2_D 28,50 45,96 42,96 36,70 46,60

G2_E 31,50 46,70 43,70 37,43 47,34

G2_F 34,50 46,86 43,86 37,60 47,50

G3_A 37,50 46,97 43,96 37,70 47,61

G3_B 40,50 46,97 43,97 37,71 47,61

G3_C 43,50 46,98 43,98 37,72 47,62

G3_D 46,50 46,98 43,98 37,72 47,62

G3_E 49,50 46,98 43,98 37,72 47,62

G3_F 52,50 46,98 43,98 37,72 47,62

G4_A 55,50 46,98 43,97 37,72 47,62

G4_B 58,50 46,99 43,98 37,73 47,63

G4_C 61,50 46,99 43,98 37,73 47,63

G4_D 64,50 46,99 43,98 37,73 47,63

G4_E 67,50 46,98 43,97 37,73 47,62

H1_A 1,50 46,11 43,10 36,85 46,75

H1_B 4,50 45,58 42,57 36,32 46,22

H1_C 7,50 45,27 42,26 36,02 45,91

H1_D 10,50 45,38 42,37 36,12 46,02

H1_E 13,50 45,60 42,60 36,35 46,25

H1_F 16,50 45,86 42,85 36,61 46,50

H2_A 19,50 45,87 42,86 36,61 46,51

H2_B 22,50 45,94 42,94 36,69 46,59

H2_C 25,50 46,06 43,06 36,80 46,70

H2_D 28,50 46,17 43,16 36,91 46,81

H2_E 31,50 46,22 43,22 36,96 46,86

H2_F 34,50 46,28 43,28 37,02 46,92

H3_A 37,50 46,30 43,29 37,04 46,94

H3_B 40,50 46,32 43,31 37,06 46,96

H3_C 43,50 46,33 43,32 37,07 46,97

H3_D 46,50 46,33 43,32 37,07 46,97

H3_E 49,50 46,33 43,32 37,08 46,97

H3_F 52,50 46,33 43,32 37,08 46,97

H4_A 55,50 46,29 43,28 37,03 46,93

H4_B 58,50 46,30 43,29 37,04 46,94

H4_C 61,50 46,30 43,29 37,04 46,94

H4_D 64,50 46,30 43,29 37,04 46,94

H4_E 67,50 46,31 43,30 37,05 46,95

I1_A 1,50 20,38 17,22 11,32 21,06

I1_B 4,50 20,71 17,54 11,66 21,39

I1_C 7,50 21,28 18,11 12,23 21,96

I1_D 10,50 23,51 20,38 14,40 24,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2Antea Group
Gezoneerde Safariweg exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

I1_E 13,50 23,69 20,56 14,57 24,35

I1_F 16,50 22,82 19,70 13,69 23,48

I2_A 19,50 22,23 19,10 13,12 22,90

I2_B 22,50 19,60 16,47 10,48 20,26

I2_C 25,50 23,66 20,57 14,47 24,31

I2_D 28,50 24,57 21,47 15,39 25,22

I2_E 31,50 14,53 11,41 5,41 15,19

I2_F 34,50 11,59 8,46 2,47 12,25

I3_A 37,50 -- -- -- --

I3_B 40,50 -- -- -- --

I3_C 43,50 -- -- -- --

I3_D 46,50 -- -- -- --

I3_E 49,50 -- -- -- --

I3_F 52,50 -- -- -- --

I4_A 55,50 -- -- -- --

I4_B 58,50 -- -- -- --

I4_C 61,50 -- -- -- --

I4_D 64,50 -- -- -- --

I4_E 67,50 -- -- -- --

J1_D 10,50 21,55 18,44 12,42 22,21

J1_E 13,50 21,81 18,69 12,69 22,47

J1_F 16,50 22,13 19,01 13,02 22,80

J2_A 19,50 21,83 18,70 12,72 22,50

J2_B 22,50 21,14 18,03 12,03 21,81

J2_C 25,50 21,78 18,66 12,65 22,44

J2_D 28,50 23,33 20,22 14,19 23,99

J2_E 31,50 25,21 22,11 16,05 25,86

J2_F 34,50 27,27 24,21 18,08 27,92

J3_A 37,50 35,30 32,31 26,04 35,94

J3_B 40,50 36,89 33,89 27,61 37,53

J3_C 43,50 37,83 34,84 28,56 38,47

J3_D 46,50 38,64 35,64 29,36 39,28

J3_E 49,50 39,04 36,04 29,77 39,68

J3_F 52,50 35,86 32,85 26,60 36,50

J4_A 55,50 14,49 11,36 5,38 15,16

J4_B 58,50 14,15 11,04 5,00 14,81

J4_C 61,50 -- -- -- --

J4_D 64,50 -- -- -- --

J4_E 67,50 -- -- -- --

K1_A 1,50 23,51 20,49 14,28 24,16

K1_B 4,50 23,09 20,06 13,87 23,74

K1_C 7,50 22,73 19,70 13,51 23,38

K1_D 10,50 22,74 19,70 13,52 23,39

K1_E 13,50 22,96 19,92 13,75 23,61

K1_F 16,50 23,14 20,09 13,93 23,79

K2_A 19,50 23,30 20,25 14,10 23,95

K2_B 22,50 23,42 20,37 14,22 24,07

K2_C 25,50 23,70 20,65 14,50 24,35

K2_D 28,50 23,91 20,86 14,71 24,56

K2_E 31,50 24,31 21,24 15,12 24,96

K2_F 34,50 24,34 21,28 15,16 25,00

K3_A 37,50 25,56 22,49 16,40 26,22

K3_B 40,50 25,92 22,84 16,76 26,58

K3_C 43,50 26,81 23,73 17,65 27,47

K3_D 46,50 28,07 25,00 18,91 28,73

K3_E 49,50 29,72 26,66 20,53 30,37

K3_F 52,50 34,09 31,08 24,85 34,74

K4_A 55,50 36,66 33,67 27,38 37,30

K4_B 58,50 37,37 34,37 28,10 38,01

K4_C 61,50 38,31 35,30 29,06 38,95

K4_D 64,50 40,60 37,60 31,33 41,24

K4_E 67,50 41,00 37,99 31,73 41,64

L1_A 1,50 21,53 18,49 12,30 22,17

L1_B 4,50 21,22 18,18 11,99 21,86

L1_C 7,50 20,98 17,94 11,76 21,63

L1_D 10,50 20,92 17,88 11,71 21,57

L1_E 13,50 20,70 17,66 11,49 21,35

L1_F 16,50 20,13 17,08 10,93 20,78

L2_A 19,50 19,74 16,69 10,53 20,39

L2_B 22,50 19,27 16,23 10,05 19,92

L2_C 25,50 19,30 16,26 10,09 19,95

L2_D 28,50 18,91 15,86 9,71 19,56

L2_E 31,50 19,14 16,08 9,94 19,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2018 16:46:26Geomilieu V4.30



Bijlage 2Antea Group
Gezoneerde Safariweg exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

L2_F 34,50 18,07 15,02 8,86 18,72

L3_A 37,50 18,40 15,35 9,20 19,05

L3_B 40,50 17,04 14,00 7,82 17,69

L3_C 43,50 17,22 14,18 8,02 17,87

L3_D 46,50 17,35 14,30 8,16 18,01

L3_E 49,50 17,79 14,72 8,62 18,45

L3_F 52,50 18,51 15,41 9,36 19,17

L4_A 55,50 18,57 15,47 9,43 19,23

L4_B 58,50 19,55 16,45 10,42 20,21

L4_C 61,50 21,55 18,46 12,39 22,21

L4_D 64,50 25,26 22,22 16,04 25,91

L4_E 67,50 24,70 21,67 15,47 25,35

M1_A 1,50 34,35 31,33 25,10 34,99

M1_B 4,50 34,28 31,25 25,04 34,92

M1_C 7,50 34,43 31,40 25,19 35,07

N1_A 1,50 25,76 22,75 16,50 26,40

N1_B 4,50 25,27 22,26 16,02 25,91

N1_C 7,50 25,17 22,16 15,92 25,81

O1_A 1,50 20,85 17,81 11,61 21,49

O1_B 4,50 20,53 17,49 11,30 21,17

O1_C 7,50 20,24 17,20 11,02 20,89

P1_A 1,50 23,74 20,71 14,51 24,39

P1_B 4,50 23,31 20,27 14,09 23,96

P1_C 7,50 23,02 19,98 13,81 23,67

Q1_A 1,50 34,43 31,40 25,18 35,07

Q1_B 4,50 34,33 31,30 25,09 34,97

Q1_C 7,50 34,33 31,30 25,09 34,97

Q1_D 10,50 34,64 31,62 25,40 35,28

Q1_E 13,50 34,99 31,96 25,74 35,63

Q1_F 16,50 34,94 31,92 25,69 35,58

R1_A 1,50 21,17 18,13 11,94 21,81

R1_B 4,50 20,88 17,84 11,65 21,52

R1_C 7,50 20,59 17,55 11,36 21,23

R1_D 10,50 20,43 17,38 11,20 21,07

R1_E 13,50 20,30 17,26 11,08 20,95

R1_F 16,50 20,01 16,97 10,80 20,66

S1_A 1,50 26,27 23,25 17,01 26,91

S1_B 4,50 25,91 22,89 16,67 26,55

S1_C 7,50 27,01 23,96 17,79 27,65

S1_D 10,50 32,90 29,89 23,64 33,54

S1_E 13,50 34,49 31,47 25,24 35,13

S1_F 16,50 34,54 31,52 25,29 35,18

T1_A 1,50 21,07 18,01 11,87 21,72

T1_B 4,50 20,88 17,81 11,70 21,53

T1_C 7,50 20,71 17,63 11,53 21,36

T1_D 10,50 20,63 17,54 11,46 21,28

T1_E 13,50 20,43 17,35 11,27 21,09

T1_F 16,50 20,34 17,25 11,18 21,00

Ua_A NO zijde 1,50 49,83 46,83 40,56 50,47

Ua_B NO zijde 4,50 50,07 47,07 40,81 50,71

Ua_C NO zijde 7,50 50,62 47,62 41,35 51,26

Ua_D NO zijde 10,50 51,06 48,06 41,80 51,70

Ua_E NO zijde 13,50 51,25 48,25 41,98 51,89

Ua_F NO zijde 16,50 51,33 48,33 42,06 51,97

Ub_A NO zijde 19,50 51,18 48,19 41,92 51,82

Ub_B NO zijde 22,50 51,17 48,18 41,91 51,81

Va_A NW zijde 1,50 50,88 47,88 41,62 51,52

Va_B NW zijde 4,50 50,99 47,99 41,72 51,63

Va_C NW zijde 7,50 51,51 48,51 42,24 52,15

Va_D NW zijde 10,50 51,86 48,86 42,60 52,50

Va_E NW zijde 13,50 52,06 49,06 42,79 52,70

Va_F NW zijde 16,50 52,17 49,18 42,91 52,81

Vb_A NW zijde 19,50 52,37 49,38 43,11 53,01

Vb_B NW zijde 22,50 52,37 49,38 43,11 53,01

Wa_A ZW zijde 1,50 24,41 21,30 15,27 25,07

Wa_B ZW zijde 4,50 25,04 21,93 15,91 25,70

Wa_C ZW zijde 7,50 25,89 22,78 16,76 26,55

Wa_D ZW zijde 10,50 26,81 23,72 17,66 27,47

Wa_E ZW zijde 13,50 29,60 26,56 20,38 30,25

Wa_F ZW zijde 16,50 30,19 27,17 20,96 30,84

Wb_A ZW zijde 19,50 26,93 23,83 17,79 27,59

Wb_B ZW zijde 22,50 27,04 23,97 17,84 27,69

Xa_A ZO zijde 1,50 24,92 21,88 15,69 25,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2018 16:46:26Geomilieu V4.30



Bijlage 2Antea Group
Gezoneerde Safariweg exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Xa_B ZO zijde 4,50 25,06 22,01 15,83 25,70

Xa_C ZO zijde 7,50 25,17 22,12 15,96 25,82

Xa_D ZO zijde 10,50 25,46 22,41 16,25 26,11

Xa_E ZO zijde 13,50 25,76 22,70 16,58 26,42

Xa_F ZO zijde 16,50 26,29 23,20 17,13 26,95

Xb_A ZO zijde 19,50 27,71 24,60 18,58 28,37

Xb_B ZO zijde 22,50 30,54 27,44 21,40 31,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2018 16:46:26Geomilieu V4.30



Bijlage 2Antea Group
Bisonspoor exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bisonspoor
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A1_A 1,50 17,05 13,62 7,60 17,53

A1_B 4,50 19,87 16,45 10,41 20,35

A1_C 7,50 22,02 18,62 12,57 22,51

A1_D 10,50 22,18 18,78 12,73 22,67

A1_E 13,50 22,14 18,73 12,68 22,62

A1_F 16,50 21,82 18,41 12,36 22,30

A2_A 19,50 21,06 17,65 11,60 21,54

A2_B 22,50 21,18 17,76 11,72 21,66

A2_C 25,50 18,60 15,16 9,14 19,08

A2_D 28,50 24,11 20,72 14,66 24,60

A2_E 31,50 25,54 22,15 16,09 26,03

A2_F 34,50 28,23 24,84 18,78 28,72

A3_A 37,50 31,60 28,22 22,15 32,09

A3_B 40,50 32,85 29,47 23,41 33,35

A3_C 43,50 33,51 30,13 24,07 34,01

A3_D 46,50 33,75 30,37 24,30 34,24

A3_E 49,50 33,77 30,39 24,32 34,26

A3_F 52,50 33,78 30,40 24,33 34,27

B1_A 1,50 42,80 39,42 33,35 43,29

B1_B 4,50 44,00 40,62 34,55 44,49

B1_C 7,50 44,02 40,64 34,57 44,51

B1_D 10,50 43,87 40,49 34,42 44,36

B1_E 13,50 43,68 40,30 34,23 44,17

B1_F 16,50 43,44 40,06 33,99 43,93

B2_A 19,50 42,86 39,48 33,41 43,35

B2_B 22,50 42,59 39,21 33,14 43,08

B2_C 25,50 42,32 38,94 32,88 42,82

B2_D 28,50 42,03 38,65 32,59 42,53

B2_E 31,50 41,86 38,48 32,42 42,36

B2_F 34,50 42,09 38,71 32,65 42,59

B3_A 37,50 42,23 38,85 32,79 42,73

B3_B 40,50 42,72 39,34 33,28 43,22

B3_C 43,50 43,41 40,03 33,96 43,90

B3_D 46,50 44,20 40,82 34,76 44,70

B3_E 49,50 44,39 41,01 34,95 44,89

B3_F 52,50 44,29 40,91 34,84 44,78

C1_A 1,50 58,53 55,15 49,08 59,02

C1_B 4,50 58,15 54,77 48,70 58,64

C1_C 7,50 57,25 53,87 47,80 57,74

C1_D 10,50 56,34 52,96 46,89 56,83

C1_E 13,50 55,53 52,15 46,08 56,02

C1_F 16,50 54,82 51,44 45,37 55,31

C2_A 19,50 54,16 50,78 44,71 54,65

C2_B 22,50 53,61 50,23 44,16 54,10

C2_C 25,50 53,10 49,72 43,65 53,59

C2_D 28,50 52,64 49,26 43,19 53,13

C2_E 31,50 52,22 48,84 42,77 52,71

C2_F 34,50 51,81 48,43 42,36 52,30

C3_A 37,50 51,39 48,01 41,94 51,88

C3_B 40,50 51,04 47,66 41,59 51,53

C3_C 43,50 50,71 47,33 41,26 51,20

C3_D 46,50 50,40 47,02 40,95 50,89

C3_E 49,50 50,11 46,73 40,66 50,60

C3_F 52,50 49,83 46,45 40,38 50,32

D2_A 19,50 43,22 39,84 33,77 43,71

D2_B 22,50 48,17 44,79 38,72 48,66

D2_C 25,50 48,65 45,27 39,20 49,14

D2_D 28,50 48,59 45,21 39,14 49,08

D2_E 31,50 48,28 44,90 38,83 48,77

D2_F 34,50 47,88 44,50 38,43 48,37

D3_A 37,50 47,46 44,08 38,01 47,95

D3_B 40,50 47,09 43,71 37,64 47,58

D3_C 43,50 46,79 43,41 37,34 47,28

D3_D 46,50 46,50 43,12 37,05 46,99

D3_E 49,50 46,23 42,85 36,78 46,72

D3_F 52,50 45,97 42,59 36,52 46,46

E1_A 1,50 21,25 17,86 11,80 21,74

E1_B 4,50 22,35 18,96 12,91 22,84

E1_C 7,50 23,09 19,69 13,64 23,58

E1_D 10,50 23,72 20,31 14,27 24,21

E1_E 13,50 23,33 19,91 13,88 23,81

E1_F 16,50 22,00 18,56 12,54 22,48

E2_A 19,50 23,12 19,69 13,66 23,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-4-2018 10:53:26Geomilieu V4.30



Bijlage 2Antea Group
Bisonspoor exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bisonspoor
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

E2_B 22,50 23,65 20,22 14,19 24,13

E2_C 25,50 25,91 22,52 16,46 26,40

E2_D 28,50 27,84 24,47 18,40 28,34

E2_E 31,50 18,29 14,90 8,84 18,78

E2_F 34,50 18,54 15,15 9,10 19,03

E3_A 37,50 20,94 17,56 11,50 21,44

E3_B 40,50 22,03 18,66 12,59 22,53

E3_C 43,50 22,16 18,79 12,72 22,66

E3_D 46,50 22,40 19,03 12,96 22,90

E3_E 49,50 22,47 19,09 13,03 22,97

E3_F 52,50 22,46 19,07 13,01 22,95

F1_A 1,50 25,27 21,88 15,83 25,76

F1_B 4,50 26,13 22,74 16,69 26,62

F1_C 7,50 26,36 22,97 16,92 26,85

F1_D 10,50 26,44 23,03 16,99 26,93

F1_E 13,50 25,97 22,54 16,51 26,45

F1_F 16,50 26,62 23,18 17,17 27,10

F2_A 19,50 28,10 24,66 18,64 28,58

F2_B 22,50 32,62 29,22 23,17 33,11

F2_C 25,50 37,56 34,18 28,12 38,06

F2_D 28,50 39,49 36,11 30,04 39,98

F2_E 31,50 40,45 37,07 31,01 40,95

F2_F 34,50 40,96 37,58 31,51 41,45

F3_A 37,50 41,60 38,23 32,16 42,10

F3_B 40,50 41,83 38,45 32,38 42,32

F3_C 43,50 41,98 38,60 32,53 42,47

F3_D 46,50 42,00 38,62 32,55 42,49

F3_E 49,50 41,99 38,61 32,54 42,48

F3_F 52,50 41,91 38,53 32,47 42,41

G2_A 19,50 32,14 28,75 22,70 32,63

G2_B 22,50 36,92 33,54 27,48 37,42

G2_C 25,50 39,33 35,95 29,89 39,83

G2_D 28,50 39,99 36,61 30,54 40,48

G2_E 31,50 40,18 36,80 30,73 40,67

G2_F 34,50 40,21 36,83 30,76 40,70

G3_A 37,50 40,08 36,70 30,63 40,57

G3_B 40,50 40,11 36,73 30,66 40,60

G3_C 43,50 40,11 36,73 30,66 40,60

G3_D 46,50 40,23 36,85 30,78 40,72

G3_E 49,50 40,18 36,80 30,73 40,67

G3_F 52,50 40,07 36,69 30,62 40,56

G4_A 55,50 39,82 36,44 30,37 40,31

G4_B 58,50 39,70 36,32 30,25 40,19

G4_C 61,50 39,63 36,25 30,18 40,12

G4_D 64,50 39,57 36,19 30,13 40,07

G4_E 67,50 39,47 36,09 30,03 39,97

H1_A 1,50 28,55 25,16 19,10 29,04

H1_B 4,50 29,19 25,79 19,74 29,68

H1_C 7,50 29,93 26,54 20,49 30,42

H1_D 10,50 30,64 27,25 21,19 31,13

H1_E 13,50 30,80 27,41 21,35 31,29

H1_F 16,50 30,74 27,35 21,29 31,23

H2_A 19,50 29,82 26,44 20,38 30,32

H2_B 22,50 29,78 26,40 20,34 30,28

H2_C 25,50 29,74 26,36 20,30 30,24

H2_D 28,50 29,67 26,29 20,23 30,17

H2_E 31,50 29,57 26,19 20,12 30,06

H2_F 34,50 29,51 26,13 20,06 30,00

H3_A 37,50 29,37 25,99 19,92 29,86

H3_B 40,50 29,30 25,92 19,85 29,79

H3_C 43,50 29,23 25,85 19,78 29,72

H3_D 46,50 29,16 25,78 19,71 29,65

H3_E 49,50 29,08 25,70 19,63 29,57

H3_F 52,50 29,00 25,62 19,55 29,49

H4_A 55,50 28,83 25,45 19,39 29,33

H4_B 58,50 28,75 25,37 19,31 29,25

H4_C 61,50 28,66 25,28 19,22 29,16

H4_D 64,50 28,57 25,19 19,13 29,07

H4_E 67,50 28,48 25,10 19,04 28,98

I1_A 1,50 44,94 41,56 35,49 45,43

I1_B 4,50 46,48 43,10 37,03 46,97

I1_C 7,50 46,90 43,52 37,45 47,39

I1_D 10,50 46,99 43,61 37,54 47,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-4-2018 10:53:26Geomilieu V4.30



Bijlage 2Antea Group
Bisonspoor exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bisonspoor
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

I1_E 13,50 46,94 43,56 37,49 47,43

I1_F 16,50 46,84 43,46 37,39 47,33

I2_A 19,50 46,91 43,53 37,46 47,40

I2_B 22,50 46,77 43,39 37,32 47,26

I2_C 25,50 46,62 43,24 37,17 47,11

I2_D 28,50 46,45 43,07 37,00 46,94

I2_E 31,50 46,28 42,90 36,83 46,77

I2_F 34,50 46,11 42,73 36,66 46,60

I3_A 37,50 46,06 42,68 36,61 46,55

I3_B 40,50 45,87 42,49 36,42 46,36

I3_C 43,50 45,67 42,29 36,22 46,16

I3_D 46,50 45,47 42,09 36,02 45,96

I3_E 49,50 45,27 41,89 35,82 45,76

I3_F 52,50 45,07 41,69 35,62 45,56

I4_A 55,50 44,87 41,49 35,42 45,36

I4_B 58,50 44,67 41,29 35,22 45,16

I4_C 61,50 44,47 41,09 35,02 44,96

I4_D 64,50 44,26 40,88 34,82 44,76

I4_E 67,50 44,06 40,68 34,62 44,56

J1_D 10,50 50,11 46,73 40,66 50,60

J1_E 13,50 54,40 51,02 44,96 54,90

J1_F 16,50 54,12 50,74 44,67 54,61

J2_A 19,50 53,62 50,24 44,17 54,11

J2_B 22,50 53,15 49,77 43,70 53,64

J2_C 25,50 52,70 49,32 43,25 53,19

J2_D 28,50 52,28 48,90 42,83 52,77

J2_E 31,50 51,87 48,49 42,42 52,36

J2_F 34,50 51,49 48,11 42,04 51,98

J3_A 37,50 51,11 47,73 41,66 51,60

J3_B 40,50 50,75 47,37 41,30 51,24

J3_C 43,50 50,41 47,03 40,96 50,90

J3_D 46,50 50,08 46,70 40,63 50,57

J3_E 49,50 49,78 46,40 40,33 50,27

J3_F 52,50 49,49 46,11 40,04 49,98

J4_A 55,50 49,22 45,84 39,77 49,71

J4_B 58,50 48,95 45,57 39,50 49,44

J4_C 61,50 48,73 45,35 39,28 49,22

J4_D 64,50 48,51 45,13 39,06 49,00

J4_E 67,50 48,28 44,90 38,83 48,77

K1_A 1,50 26,28 22,84 16,82 26,76

K1_B 4,50 27,89 24,43 18,43 28,36

K1_C 7,50 29,87 26,40 20,41 30,34

K1_D 10,50 33,80 30,37 24,35 34,28

K1_E 13,50 38,07 34,67 28,62 38,56

K1_F 16,50 42,19 38,81 32,75 42,69

K2_A 19,50 44,40 41,02 34,96 44,90

K2_B 22,50 45,71 42,33 36,27 46,21

K2_C 25,50 46,51 43,13 37,07 47,01

K2_D 28,50 46,95 43,57 37,51 47,45

K2_E 31,50 47,13 43,75 37,69 47,63

K2_F 34,50 47,08 43,70 37,64 47,58

K3_A 37,50 46,74 43,36 37,29 47,23

K3_B 40,50 46,57 43,19 37,12 47,06

K3_C 43,50 46,45 43,07 37,00 46,94

K3_D 46,50 46,27 42,89 36,82 46,76

K3_E 49,50 46,09 42,71 36,64 46,58

K3_F 52,50 45,90 42,52 36,45 46,39

K4_A 55,50 45,52 42,14 36,07 46,01

K4_B 58,50 45,36 41,98 35,91 45,85

K4_C 61,50 45,14 41,76 35,69 45,63

K4_D 64,50 44,98 41,60 35,53 45,47

K4_E 67,50 44,82 41,44 35,37 45,31

L1_A 1,50 27,23 23,79 17,77 27,71

L1_B 4,50 28,68 25,23 19,22 29,16

L1_C 7,50 30,27 26,81 20,81 30,74

L1_D 10,50 33,61 30,18 24,15 34,09

L1_E 13,50 37,02 33,62 27,57 37,51

L1_F 16,50 40,11 36,72 30,66 40,60

L2_A 19,50 42,93 39,55 33,48 43,42

L2_B 22,50 45,02 41,64 35,57 45,51

L2_C 25,50 45,93 42,55 36,49 46,43

L2_D 28,50 46,13 42,75 36,69 46,63

L2_E 31,50 46,27 42,90 36,83 46,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2Antea Group
Bisonspoor exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bisonspoor
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

L2_F 34,50 46,27 42,90 36,83 46,77

L3_A 37,50 46,36 42,98 36,91 46,85

L3_B 40,50 46,26 42,88 36,81 46,75

L3_C 43,50 46,14 42,76 36,69 46,63

L3_D 46,50 45,92 42,54 36,47 46,41

L3_E 49,50 45,76 42,38 36,31 46,25

L3_F 52,50 45,53 42,15 36,08 46,02

L4_A 55,50 45,34 41,96 35,89 45,83

L4_B 58,50 45,12 41,74 35,67 45,61

L4_C 61,50 44,95 41,57 35,50 45,44

L4_D 64,50 44,77 41,39 35,32 45,26

L4_E 67,50 44,60 41,22 35,15 45,09

M1_A 1,50 19,72 16,28 10,26 20,20

M1_B 4,50 21,28 17,85 11,82 21,76

M1_C 7,50 23,21 19,80 13,76 23,70

N1_A 1,50 27,26 23,87 17,81 27,75

N1_B 4,50 28,11 24,72 18,66 28,60

N1_C 7,50 28,48 25,09 19,03 28,97

O1_A 1,50 21,47 18,04 12,01 21,95

O1_B 4,50 22,70 19,25 13,24 23,18

O1_C 7,50 24,38 20,92 14,92 24,85

P1_A 1,50 52,86 49,48 43,41 53,35

P1_B 4,50 53,48 50,10 44,03 53,97

P1_C 7,50 53,39 50,01 43,94 53,88

Q1_A 1,50 28,45 25,06 19,00 28,94

Q1_B 4,50 29,52 26,13 20,08 30,01

Q1_C 7,50 30,60 27,21 21,15 31,09

Q1_D 10,50 31,08 27,69 21,63 31,57

Q1_E 13,50 31,09 27,70 21,64 31,58

Q1_F 16,50 31,05 27,65 21,60 31,54

R1_A 1,50 25,43 22,00 15,97 25,91

R1_B 4,50 27,20 23,74 17,74 27,67

R1_C 7,50 29,87 26,39 20,40 30,34

R1_D 10,50 34,99 31,56 25,53 35,47

R1_E 13,50 40,51 37,12 31,06 41,00

R1_F 16,50 45,22 41,85 35,78 45,72

S1_A 1,50 25,64 22,26 16,20 26,14

S1_B 4,50 26,57 23,18 17,12 27,06

S1_C 7,50 27,08 23,69 17,63 27,57

S1_D 10,50 27,73 24,34 18,28 28,22

S1_E 13,50 27,08 23,69 17,63 27,57

S1_F 16,50 26,81 23,41 17,36 27,30

T1_A 1,50 52,20 48,82 42,75 52,69

T1_B 4,50 52,73 49,35 43,28 53,22

T1_C 7,50 52,68 49,30 43,23 53,17

T1_D 10,50 52,47 49,09 43,02 52,96

T1_E 13,50 51,83 48,45 42,38 52,32

T1_F 16,50 51,11 47,73 41,66 51,60

Ua_A NO zijde 1,50 45,23 41,85 35,78 45,72

Ua_B NO zijde 4,50 45,17 41,79 35,72 45,66

Ua_C NO zijde 7,50 44,92 41,54 35,47 45,41

Ua_D NO zijde 10,50 44,55 41,17 35,10 45,04

Ua_E NO zijde 13,50 44,08 40,70 34,63 44,57

Ua_F NO zijde 16,50 43,52 40,14 34,07 44,01

Ub_A NO zijde 19,50 42,59 39,21 33,14 43,08

Ub_B NO zijde 22,50 42,05 38,67 32,60 42,54

Va_A NW zijde 1,50 54,83 51,45 45,38 55,32

Va_B NW zijde 4,50 55,04 51,66 45,59 55,53

Va_C NW zijde 7,50 54,74 51,36 45,29 55,23

Va_D NW zijde 10,50 54,27 50,89 44,82 54,76

Va_E NW zijde 13,50 53,75 50,37 44,30 54,24

Va_F NW zijde 16,50 53,21 49,83 43,76 53,70

Vb_A NW zijde 19,50 52,61 49,23 43,16 53,10

Vb_B NW zijde 22,50 52,10 48,72 42,65 52,59

Wa_A ZW zijde 1,50 58,57 55,19 49,12 59,06

Wa_B ZW zijde 4,50 58,32 54,94 48,87 58,81

Wa_C ZW zijde 7,50 57,53 54,15 48,08 58,02

Wa_D ZW zijde 10,50 56,71 53,33 47,26 57,20

Wa_E ZW zijde 13,50 55,97 52,59 46,52 56,46

Wa_F ZW zijde 16,50 55,31 51,93 45,86 55,80

Wb_A ZW zijde 19,50 54,72 51,34 45,27 55,21

Wb_B ZW zijde 22,50 54,19 50,81 44,74 54,68

Xa_A ZO zijde 1,50 40,52 37,14 31,07 41,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2Antea Group
Bisonspoor exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bisonspoor
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Xa_B ZO zijde 4,50 42,05 38,67 32,60 42,54

Xa_C ZO zijde 7,50 42,15 38,77 32,70 42,64

Xa_D ZO zijde 10,50 42,05 38,67 32,60 42,54

Xa_E ZO zijde 13,50 41,91 38,53 32,46 42,40

Xa_F ZO zijde 16,50 41,74 38,36 32,29 42,23

Xb_A ZO zijde 19,50 41,47 38,09 32,02 41,96

Xb_B ZO zijde 22,50 41,26 37,88 31,81 41,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2Antea Group
Safariweg exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Safariweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A1_A 1,50 60,87 57,70 51,78 61,53

A1_B 4,50 61,00 57,82 51,90 61,66

A1_C 7,50 60,66 57,49 51,56 61,32

A1_D 10,50 60,17 57,00 51,07 60,83

A1_E 13,50 59,64 56,47 50,54 60,30

A1_F 16,50 59,11 55,93 50,01 59,77

A2_A 19,50 58,62 55,45 49,52 59,28

A2_B 22,50 58,17 55,00 49,06 58,83

A2_C 25,50 57,78 54,61 48,67 58,44

A2_D 28,50 57,37 54,21 48,26 58,03

A2_E 31,50 57,25 54,11 48,12 57,91

A2_F 34,50 57,06 53,92 47,92 57,71

A3_A 37,50 56,79 53,65 47,65 57,44

A3_B 40,50 56,55 53,42 47,40 57,20

A3_C 43,50 56,36 53,23 47,21 57,01

A3_D 46,50 56,13 53,00 46,99 56,78

A3_E 49,50 55,89 52,76 46,74 56,54

A3_F 52,50 55,65 52,52 46,50 56,30

B1_A 1,50 49,24 46,07 40,14 49,90

B1_B 4,50 50,45 47,28 41,36 51,11

B1_C 7,50 50,36 47,19 41,27 51,02

B1_D 10,50 50,23 47,05 41,13 50,89

B1_E 13,50 50,03 46,86 40,94 50,69

B1_F 16,50 49,79 46,62 40,69 50,45

B2_A 19,50 49,90 46,73 40,81 50,56

B2_B 22,50 49,63 46,46 40,54 50,29

B2_C 25,50 49,65 46,48 40,54 50,31

B2_D 28,50 50,43 47,31 41,29 51,09

B2_E 31,50 51,29 48,19 42,12 51,94

B2_F 34,50 51,77 48,69 42,58 52,42

B3_A 37,50 51,86 48,79 42,66 52,51

B3_B 40,50 51,77 48,70 42,57 52,42

B3_C 43,50 51,69 48,62 42,50 52,34

B3_D 46,50 51,67 48,60 42,47 52,32

B3_E 49,50 51,63 48,56 42,43 52,28

B3_F 52,50 51,60 48,53 42,41 52,25

C1_A 1,50 37,39 34,21 28,14 38,00

C1_B 4,50 36,92 33,74 27,67 37,53

C1_C 7,50 36,54 33,37 27,30 37,15

C1_D 10,50 36,69 33,52 27,44 37,30

C1_E 13,50 36,83 33,66 27,59 37,44

C1_F 16,50 37,64 34,48 28,39 38,25

C2_A 19,50 38,22 35,07 28,97 38,83

C2_B 22,50 37,70 34,51 28,45 38,30

C2_C 25,50 37,88 34,69 28,63 38,48

C2_D 28,50 38,05 34,86 28,80 38,65

C2_E 31,50 37,96 34,78 28,72 38,57

C2_F 34,50 38,24 35,06 29,00 38,85

C3_A 37,50 38,33 35,19 29,08 38,94

C3_B 40,50 39,92 36,83 30,67 40,55

C3_C 43,50 41,04 37,97 31,78 41,67

C3_D 46,50 41,86 38,79 32,61 42,49

C3_E 49,50 37,53 34,39 28,25 38,13

C3_F 52,50 38,24 35,12 28,95 38,85

D2_A 19,50 40,17 37,00 30,92 40,78

D2_B 22,50 41,51 38,31 32,31 42,13

D2_C 25,50 44,35 41,18 35,19 44,99

D2_D 28,50 45,55 42,38 36,40 46,19

D2_E 31,50 45,98 42,80 36,84 46,62

D2_F 34,50 46,24 43,06 37,10 46,88

D3_A 37,50 46,66 43,48 37,52 47,30

D3_B 40,50 46,68 43,50 37,54 47,32

D3_C 43,50 46,63 43,46 37,50 47,28

D3_D 46,50 46,60 43,43 37,47 47,25

D3_E 49,50 46,51 43,33 37,37 47,15

D3_F 52,50 46,39 43,22 37,25 47,04

E1_A 1,50 32,97 29,76 23,92 33,64

E1_B 4,50 34,63 31,38 25,65 35,32

E1_C 7,50 36,11 32,84 27,15 36,80

E1_D 10,50 37,96 34,70 28,99 38,65

E1_E 13,50 39,83 36,57 30,85 40,51

E1_F 16,50 42,97 39,75 33,94 43,64

E2_A 19,50 47,00 43,83 37,91 47,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2Antea Group
Safariweg exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Safariweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

E2_B 22,50 49,65 46,49 40,54 50,31

E2_C 25,50 50,96 47,79 41,85 51,62

E2_D 28,50 51,41 48,25 42,30 52,07

E2_E 31,50 51,49 48,32 42,39 52,15

E2_F 34,50 51,44 48,27 42,34 52,10

E3_A 37,50 51,37 48,20 42,27 52,03

E3_B 40,50 51,27 48,10 42,18 51,93

E3_C 43,50 51,12 47,95 42,03 51,78

E3_D 46,50 50,87 47,70 41,78 51,53

E3_E 49,50 50,68 47,50 41,58 51,34

E3_F 52,50 50,49 47,31 41,40 51,15

F1_A 1,50 32,40 29,18 23,36 33,07

F1_B 4,50 34,29 31,03 25,33 34,98

F1_C 7,50 36,15 32,86 27,22 36,85

F1_D 10,50 38,43 35,14 29,49 39,12

F1_E 13,50 42,48 39,25 33,46 43,16

F1_F 16,50 47,64 44,46 38,54 48,30

F2_A 19,50 51,30 48,14 42,20 51,96

F2_B 22,50 52,24 49,07 43,14 52,90

F2_C 25,50 52,73 49,56 43,63 53,39

F2_D 28,50 52,88 49,71 43,77 53,54

F2_E 31,50 52,77 49,60 43,67 53,43

F2_F 34,50 52,58 49,40 43,48 53,24

F3_A 37,50 52,51 49,34 43,42 53,17

F3_B 40,50 52,28 49,11 43,18 52,94

F3_C 43,50 52,03 48,86 42,93 52,69

F3_D 46,50 51,79 48,62 42,70 52,45

F3_E 49,50 51,57 48,40 42,47 52,23

F3_F 52,50 51,39 48,21 42,29 52,05

G2_A 19,50 48,00 44,89 38,84 48,65

G2_B 22,50 53,14 50,00 44,01 53,80

G2_C 25,50 54,23 51,09 45,11 54,89

G2_D 28,50 54,43 51,28 45,31 55,09

G2_E 31,50 54,35 51,21 45,22 55,01

G2_F 34,50 54,15 51,01 45,02 54,81

G3_A 37,50 53,92 50,79 44,79 54,58

G3_B 40,50 53,64 50,50 44,51 54,30

G3_C 43,50 53,37 50,24 44,24 54,03

G3_D 46,50 53,12 49,98 43,98 53,77

G3_E 49,50 52,88 49,75 43,74 53,53

G3_F 52,50 52,65 49,52 43,51 53,30

G4_A 55,50 52,44 49,31 43,30 53,09

G4_B 58,50 52,24 49,11 43,09 52,89

G4_C 61,50 52,05 48,93 42,90 52,70

G4_D 64,50 51,86 48,74 42,71 52,51

G4_E 67,50 51,69 48,57 42,54 52,34

H1_A 1,50 63,89 60,72 54,77 64,54

H1_B 4,50 63,45 60,28 54,32 64,10

H1_C 7,50 62,58 59,41 53,43 63,22

H1_D 10,50 61,71 58,53 52,56 62,35

H1_E 13,50 60,91 57,74 51,75 61,55

H1_F 16,50 60,19 57,02 51,03 60,83

H2_A 19,50 59,54 56,37 50,37 60,18

H2_B 22,50 58,94 55,78 49,78 59,58

H2_C 25,50 58,41 55,24 49,24 59,05

H2_D 28,50 57,91 54,75 48,75 58,55

H2_E 31,50 57,46 54,30 48,29 58,10

H2_F 34,50 57,04 53,88 47,86 57,67

H3_A 37,50 56,65 53,49 47,47 57,28

H3_B 40,50 56,28 53,13 47,10 56,92

H3_C 43,50 55,93 52,78 46,75 56,57

H3_D 46,50 55,61 52,46 46,43 56,25

H3_E 49,50 55,30 52,15 46,12 55,94

H3_F 52,50 55,00 51,85 45,82 55,64

H4_A 55,50 54,71 51,57 45,53 55,35

H4_B 58,50 54,44 51,30 45,26 55,08

H4_C 61,50 54,19 51,04 45,01 54,83

H4_D 64,50 53,95 50,80 44,76 54,58

H4_E 67,50 53,72 50,57 44,53 54,35

I1_A 1,50 55,85 52,67 46,58 56,45

I1_B 4,50 56,48 53,30 47,21 57,08

I1_C 7,50 56,53 53,36 47,26 57,13

I1_D 10,50 56,48 53,30 47,21 57,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-4-2018 10:54:14Geomilieu V4.30



Bijlage 2Antea Group
Safariweg exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Safariweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

I1_E 13,50 56,35 53,17 47,08 56,95

I1_F 16,50 56,13 52,96 46,86 56,73

I2_A 19,50 55,75 52,57 46,47 56,35

I2_B 22,50 55,50 52,32 46,23 56,10

I2_C 25,50 55,26 52,08 45,99 55,86

I2_D 28,50 54,96 51,78 45,69 55,56

I2_E 31,50 54,63 51,45 45,36 55,23

I2_F 34,50 54,38 51,21 45,11 54,98

I3_A 37,50 54,08 50,91 44,81 54,68

I3_B 40,50 53,85 50,67 44,58 54,45

I3_C 43,50 53,62 50,45 44,35 54,22

I3_D 46,50 53,38 50,21 44,11 53,98

I3_E 49,50 53,17 50,00 43,90 53,77

I3_F 52,50 52,96 49,79 43,69 53,56

I4_A 55,50 52,74 49,57 43,47 53,34

I4_B 58,50 52,57 49,39 43,29 53,17

I4_C 61,50 52,04 48,87 42,76 52,64

I4_D 64,50 51,74 48,57 42,46 52,34

I4_E 67,50 51,54 48,38 42,26 52,14

J1_D 10,50 46,43 43,28 37,15 47,03

J1_E 13,50 47,07 43,90 37,81 47,67

J1_F 16,50 47,13 43,95 37,86 47,73

J2_A 19,50 46,98 43,80 37,71 47,58

J2_B 22,50 46,90 43,72 37,64 47,50

J2_C 25,50 46,82 43,64 37,55 47,42

J2_D 28,50 46,79 43,61 37,53 47,39

J2_E 31,50 46,76 43,58 37,49 47,36

J2_F 34,50 46,74 43,57 37,48 47,34

J3_A 37,50 46,99 43,82 37,72 47,59

J3_B 40,50 47,06 43,90 37,80 47,67

J3_C 43,50 47,17 44,01 37,90 47,77

J3_D 46,50 47,33 44,18 38,06 47,94

J3_E 49,50 45,19 42,08 35,92 45,80

J3_F 52,50 43,97 40,86 34,68 44,58

J4_A 55,50 43,38 40,26 34,08 43,98

J4_B 58,50 43,51 40,40 34,21 44,11

J4_C 61,50 42,94 39,86 33,62 43,54

J4_D 64,50 43,19 40,12 33,87 43,80

J4_E 67,50 42,87 39,78 33,55 43,47

K1_A 1,50 31,81 28,67 22,64 32,45

K1_B 4,50 32,61 29,45 23,45 33,25

K1_C 7,50 32,80 29,63 23,66 33,45

K1_D 10,50 32,90 29,72 23,77 33,55

K1_E 13,50 32,27 29,07 23,18 32,93

K1_F 16,50 32,42 29,22 23,35 33,08

K2_A 19,50 33,31 30,09 24,26 33,98

K2_B 22,50 35,24 32,03 26,19 35,91

K2_C 25,50 39,80 36,64 30,68 40,46

K2_D 28,50 42,74 39,59 33,61 43,39

K2_E 31,50 43,98 40,82 34,86 44,64

K2_F 34,50 44,53 41,36 35,42 45,19

K3_A 37,50 43,88 40,70 34,78 44,54

K3_B 40,50 43,86 40,68 34,76 44,52

K3_C 43,50 43,81 40,63 34,72 44,47

K3_D 46,50 43,54 40,37 34,45 44,20

K3_E 49,50 43,50 40,33 34,40 44,16

K3_F 52,50 43,62 40,46 34,52 44,28

K4_A 55,50 42,93 39,79 33,80 43,59

K4_B 58,50 43,08 39,95 33,94 43,73

K4_C 61,50 43,35 40,23 34,22 44,01

K4_D 64,50 44,20 41,09 35,03 44,85

K4_E 67,50 44,38 41,27 35,21 45,03

L1_A 1,50 30,51 27,37 21,28 31,13

L1_B 4,50 30,89 27,74 21,68 31,52

L1_C 7,50 31,52 28,35 22,32 32,14

L1_D 10,50 33,19 30,01 23,97 33,81

L1_E 13,50 37,43 34,28 28,17 38,04

L1_F 16,50 38,47 35,31 29,21 39,08

L2_A 19,50 38,34 35,16 29,08 38,94

L2_B 22,50 38,37 35,19 29,11 38,97

L2_C 25,50 38,58 35,41 29,33 39,19

L2_D 28,50 39,17 36,00 29,92 39,78

L2_E 31,50 38,30 35,13 29,03 38,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2Antea Group
Safariweg exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Safariweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

L2_F 34,50 38,24 35,06 28,97 38,84

L3_A 37,50 36,98 33,80 27,71 37,58

L3_B 40,50 36,91 33,74 27,65 37,51

L3_C 43,50 36,87 33,69 27,60 37,47

L3_D 46,50 36,85 33,67 27,58 37,45

L3_E 49,50 36,84 33,67 27,57 37,44

L3_F 52,50 36,92 33,75 27,65 37,52

L4_A 55,50 37,71 34,57 28,43 38,31

L4_B 58,50 37,88 34,75 28,60 38,49

L4_C 61,50 37,95 34,81 28,67 38,55

L4_D 64,50 37,06 33,89 27,81 37,67

L4_E 67,50 30,48 27,32 21,29 31,11

M1_A 1,50 58,83 55,65 49,73 59,49

M1_B 4,50 59,35 56,17 50,25 60,01

M1_C 7,50 59,17 55,99 50,07 59,83

N1_A 1,50 31,55 28,42 22,37 32,19

N1_B 4,50 31,93 28,77 22,79 32,58

N1_C 7,50 32,82 29,63 23,73 33,48

O1_A 1,50 31,83 28,67 22,65 32,46

O1_B 4,50 32,79 29,62 23,62 33,43

O1_C 7,50 33,02 29,85 23,87 33,66

P1_A 1,50 41,82 38,65 32,56 42,42

P1_B 4,50 41,18 38,01 31,91 41,78

P1_C 7,50 41,71 38,54 32,45 42,31

Q1_A 1,50 57,97 54,80 48,88 58,63

Q1_B 4,50 58,60 55,42 49,50 59,26

Q1_C 7,50 58,49 55,31 49,39 59,15

Q1_D 10,50 58,23 55,05 49,13 58,89

Q1_E 13,50 57,21 54,03 48,12 57,87

Q1_F 16,50 56,48 53,31 47,39 57,14

R1_A 1,50 32,07 28,92 22,85 32,69

R1_B 4,50 32,72 29,56 23,50 33,34

R1_C 7,50 33,32 30,14 24,11 33,94

R1_D 10,50 37,10 33,94 27,84 37,71

R1_E 13,50 39,77 36,61 30,48 40,37

R1_F 16,50 40,69 37,51 31,42 41,29

S1_A 1,50 32,38 29,20 23,30 33,04

S1_B 4,50 34,10 30,87 25,11 34,79

S1_C 7,50 36,14 32,88 27,20 36,84

S1_D 10,50 39,57 36,35 30,57 40,25

S1_E 13,50 43,96 40,77 34,90 44,63

S1_F 16,50 49,31 46,15 40,20 49,97

T1_A 1,50 39,78 36,60 30,52 40,38

T1_B 4,50 39,03 35,85 29,77 39,63

T1_C 7,50 39,09 35,91 29,83 39,69

T1_D 10,50 39,72 36,54 30,46 40,32

T1_E 13,50 40,44 37,26 31,18 41,04

T1_F 16,50 41,22 38,04 31,96 41,82

Ua_A NO zijde 1,50 63,30 60,13 54,20 63,96

Ua_B NO zijde 4,50 62,97 59,80 53,87 63,63

Ua_C NO zijde 7,50 62,24 59,08 53,13 62,90

Ua_D NO zijde 10,50 61,51 58,35 52,40 62,17

Ua_E NO zijde 13,50 60,83 57,67 51,71 61,49

Ua_F NO zijde 16,50 60,22 57,07 51,10 60,88

Ub_A NO zijde 19,50 59,64 56,49 50,52 60,30

Ub_B NO zijde 22,50 59,13 55,99 50,01 59,79

Va_A NW zijde 1,50 55,30 52,19 46,15 55,96

Va_B NW zijde 4,50 55,97 52,85 46,82 56,62

Va_C NW zijde 7,50 56,09 52,98 46,94 56,75

Va_D NW zijde 10,50 56,10 52,99 46,94 56,75

Va_E NW zijde 13,50 56,02 52,92 46,86 56,67

Va_F NW zijde 16,50 55,90 52,81 46,74 56,56

Vb_A NW zijde 19,50 55,91 52,81 46,74 56,56

Vb_B NW zijde 22,50 55,72 52,63 46,55 56,37

Wa_A ZW zijde 1,50 38,74 35,56 29,62 39,39

Wa_B ZW zijde 4,50 39,45 36,27 30,34 40,10

Wa_C ZW zijde 7,50 40,23 37,05 31,12 40,88

Wa_D ZW zijde 10,50 40,96 37,79 31,86 41,62

Wa_E ZW zijde 13,50 41,15 37,98 32,04 41,81

Wa_F ZW zijde 16,50 41,17 38,01 32,06 41,83

Wb_A ZW zijde 19,50 40,90 37,72 31,79 41,55

Wb_B ZW zijde 22,50 40,89 37,71 31,78 41,54

Xa_A ZO zijde 1,50 51,84 48,67 42,75 52,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-4-2018 10:54:14Geomilieu V4.30



Bijlage 2Antea Group
Safariweg exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Safariweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Xa_B ZO zijde 4,50 52,42 49,24 43,32 53,08

Xa_C ZO zijde 7,50 52,25 49,08 43,16 52,91

Xa_D ZO zijde 10,50 52,00 48,83 42,91 52,66

Xa_E ZO zijde 13,50 51,68 48,51 42,59 52,34

Xa_F ZO zijde 16,50 51,31 48,13 42,22 51,97

Xb_A ZO zijde 19,50 51,18 48,00 42,08 51,84

Xb_B ZO zijde 22,50 50,74 47,57 41,65 51,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2Antea Group
Gecumuleerd (wegen) exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A1_A 1,50 60,87 57,70 51,78 61,53

A1_B 4,50 61,00 57,83 51,90 61,66

A1_C 7,50 60,66 57,49 51,56 61,32

A1_D 10,50 60,17 57,00 51,08 60,83

A1_E 13,50 59,64 56,47 50,54 60,30

A1_F 16,50 59,11 55,93 50,01 59,77

A2_A 19,50 58,62 55,45 49,52 59,28

A2_B 22,50 58,17 55,00 49,06 58,83

A2_C 25,50 57,78 54,61 48,67 58,44

A2_D 28,50 57,37 54,21 48,26 58,03

A2_E 31,50 57,26 54,11 48,13 57,91

A2_F 34,50 57,06 53,93 47,93 57,72

A3_A 37,50 56,80 53,67 47,66 57,45

A3_B 40,50 56,57 53,43 47,42 57,22

A3_C 43,50 56,38 53,25 47,23 57,03

A3_D 46,50 56,16 53,03 47,01 56,81

A3_E 49,50 55,91 52,78 46,77 56,56

A3_F 52,50 55,68 52,55 46,53 56,33

B1_A 1,50 50,13 46,92 40,97 50,76

B1_B 4,50 51,34 48,12 42,18 51,97

B1_C 7,50 51,27 48,06 42,11 51,90

B1_D 10,50 51,13 47,92 41,97 51,76

B1_E 13,50 50,94 47,73 41,78 51,57

B1_F 16,50 50,70 47,48 41,54 51,33

B2_A 19,50 50,69 47,48 41,53 51,32

B2_B 22,50 50,42 47,21 41,27 51,05

B2_C 25,50 50,38 47,19 41,23 51,02

B2_D 28,50 51,02 47,86 41,84 51,65

B2_E 31,50 51,76 48,63 42,56 52,39

B2_F 34,50 52,21 49,11 43,00 52,85

B3_A 37,50 52,31 49,21 43,09 52,94

B3_B 40,50 52,28 49,18 43,06 52,91

B3_C 43,50 52,29 49,19 43,07 52,92

B3_D 46,50 52,38 49,27 43,15 53,01

B3_E 49,50 52,38 49,26 43,15 53,01

B3_F 52,50 52,34 49,22 43,11 52,97

C1_A 1,50 58,56 55,18 49,12 59,06

C1_B 4,50 58,18 54,80 48,74 58,68

C1_C 7,50 57,28 53,90 47,84 57,78

C1_D 10,50 56,38 53,00 46,94 56,88

C1_E 13,50 55,59 52,21 46,14 56,08

C1_F 16,50 54,90 51,52 45,46 55,40

C2_A 19,50 54,27 50,89 44,83 54,77

C2_B 22,50 53,72 50,34 44,28 54,22

C2_C 25,50 53,23 49,85 43,79 53,73

C2_D 28,50 52,79 49,41 43,35 53,29

C2_E 31,50 52,38 49,00 42,94 52,88

C2_F 34,50 51,99 48,62 42,56 52,49

C3_A 37,50 51,60 48,23 42,16 52,10

C3_B 40,50 51,36 48,00 41,93 51,86

C3_C 43,50 51,15 47,80 41,73 51,66

C3_D 46,50 50,97 47,62 41,55 51,48

C3_E 49,50 50,34 46,97 40,91 50,84

C3_F 52,50 50,12 46,76 40,68 50,62

D2_A 19,50 44,96 41,66 35,59 45,50

D2_B 22,50 49,01 45,67 39,61 49,53

D2_C 25,50 50,02 46,70 40,65 50,55

D2_D 28,50 50,34 47,03 40,99 50,88

D2_E 31,50 50,29 46,98 40,96 50,84

D2_F 34,50 50,14 46,85 40,83 50,70

D3_A 37,50 50,09 46,80 40,78 50,65

D3_B 40,50 49,90 46,62 40,60 50,47

D3_C 43,50 49,72 46,44 40,43 50,29

D3_D 46,50 49,56 46,28 40,28 50,13

D3_E 49,50 49,38 46,11 40,10 49,96

D3_F 52,50 49,19 45,93 39,91 49,77

E1_A 1,50 33,25 30,03 24,18 33,91

E1_B 4,50 34,88 31,62 25,87 35,55

E1_C 7,50 36,32 33,05 27,34 37,00

E1_D 10,50 38,12 34,86 29,14 38,80

E1_E 13,50 39,93 36,66 30,94 40,61

E1_F 16,50 43,00 39,78 33,97 43,67

E2_A 19,50 47,02 43,84 37,92 47,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2Antea Group
Gecumuleerd (wegen) exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

E2_B 22,50 49,66 46,50 40,55 50,32

E2_C 25,50 50,97 47,81 41,86 51,63

E2_D 28,50 51,43 48,27 42,32 52,09

E2_E 31,50 51,49 48,32 42,39 52,15

E2_F 34,50 51,44 48,27 42,34 52,10

E3_A 37,50 51,37 48,20 42,28 52,03

E3_B 40,50 51,28 48,11 42,19 51,94

E3_C 43,50 51,13 47,96 42,03 51,79

E3_D 46,50 50,88 47,70 41,79 51,54

E3_E 49,50 50,68 47,51 41,59 51,34

E3_F 52,50 50,50 47,32 41,41 51,16

F1_A 1,50 33,17 29,92 24,07 33,81

F1_B 4,50 34,91 31,63 25,88 35,57

F1_C 7,50 36,58 33,28 27,61 37,26

F1_D 10,50 38,69 35,40 29,73 39,37

F1_E 13,50 42,57 39,34 33,54 43,24

F1_F 16,50 47,67 44,50 38,57 48,33

F2_A 19,50 51,32 48,16 42,22 51,98

F2_B 22,50 52,29 49,12 43,18 52,95

F2_C 25,50 52,86 49,68 43,75 53,51

F2_D 28,50 53,07 49,89 43,96 53,72

F2_E 31,50 53,02 49,84 43,90 53,67

F2_F 34,50 52,86 49,68 43,75 53,51

F3_A 37,50 52,85 49,66 43,73 53,50

F3_B 40,50 52,66 49,47 43,53 53,30

F3_C 43,50 52,44 49,25 43,31 53,08

F3_D 46,50 52,23 49,03 43,10 52,87

F3_E 49,50 52,02 48,83 42,89 52,66

F3_F 52,50 51,85 48,66 42,72 52,49

G2_A 19,50 48,11 45,00 38,94 48,76

G2_B 22,50 53,24 50,09 44,11 53,89

G2_C 25,50 54,37 51,22 45,24 55,02

G2_D 28,50 54,58 51,43 45,45 55,23

G2_E 31,50 54,51 51,36 45,37 55,16

G2_F 34,50 54,32 51,17 45,18 54,97

G3_A 37,50 54,10 50,95 44,96 54,75

G3_B 40,50 53,83 50,68 44,68 54,48

G3_C 43,50 53,57 50,43 44,42 54,22

G3_D 46,50 53,33 50,19 44,19 53,98

G3_E 49,50 53,10 49,96 43,95 53,75

G3_F 52,50 52,88 49,74 43,73 53,53

G4_A 55,50 52,67 49,53 43,52 53,32

G4_B 58,50 52,47 49,33 43,31 53,12

G4_C 61,50 52,29 49,16 43,13 52,94

G4_D 64,50 52,11 48,97 42,95 52,76

G4_E 67,50 51,94 48,81 42,78 52,59

H1_A 1,50 63,90 60,72 54,77 64,55

H1_B 4,50 63,45 60,28 54,32 64,10

H1_C 7,50 62,58 59,41 53,44 63,23

H1_D 10,50 61,71 58,54 52,56 62,35

H1_E 13,50 60,91 57,74 51,76 61,55

H1_F 16,50 60,19 57,03 51,04 60,83

H2_A 19,50 59,54 56,38 50,38 60,18

H2_B 22,50 58,95 55,78 49,78 59,59

H2_C 25,50 58,41 55,25 49,24 59,05

H2_D 28,50 57,92 54,76 48,75 58,56

H2_E 31,50 57,47 54,31 48,29 58,10

H2_F 34,50 57,05 53,89 47,87 57,68

H3_A 37,50 56,66 53,50 47,48 57,29

H3_B 40,50 56,29 53,13 47,11 56,92

H3_C 43,50 55,94 52,79 46,76 56,58

H3_D 46,50 55,62 52,46 46,44 56,25

H3_E 49,50 55,31 52,15 46,13 55,94

H3_F 52,50 55,01 51,86 45,83 55,65

H4_A 55,50 54,72 51,58 45,54 55,36

H4_B 58,50 54,46 51,31 45,27 55,09

H4_C 61,50 54,20 51,05 45,02 54,84

H4_D 64,50 53,96 50,81 44,77 54,59

H4_E 67,50 53,73 50,58 44,54 54,36

I1_A 1,50 56,19 53,00 46,91 56,78

I1_B 4,50 56,89 53,70 47,60 57,48

I1_C 7,50 56,98 53,78 47,69 57,57

I1_D 10,50 56,94 53,74 47,65 57,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2Antea Group
Gecumuleerd (wegen) exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

I1_E 13,50 56,82 53,62 47,53 57,41

I1_F 16,50 56,62 53,42 47,33 57,21

I2_A 19,50 56,28 53,08 46,99 56,87

I2_B 22,50 56,04 52,84 46,75 56,63

I2_C 25,50 55,81 52,61 46,52 56,40

I2_D 28,50 55,53 52,33 46,24 56,12

I2_E 31,50 55,22 52,02 45,93 55,81

I2_F 34,50 54,98 51,78 45,69 55,57

I3_A 37,50 54,72 51,51 45,43 55,31

I3_B 40,50 54,49 51,28 45,19 55,07

I3_C 43,50 54,27 51,06 44,97 54,85

I3_D 46,50 54,04 50,83 44,74 54,62

I3_E 49,50 53,82 50,62 44,53 54,41

I3_F 52,50 53,62 50,42 44,32 54,20

I4_A 55,50 53,40 50,20 44,10 53,98

I4_B 58,50 53,22 50,02 43,92 53,80

I4_C 61,50 52,74 49,54 43,44 53,32

I4_D 64,50 52,45 49,25 43,15 53,03

I4_E 67,50 52,25 49,06 42,95 52,84

J1_D 10,50 51,66 48,35 42,26 52,19

J1_E 13,50 55,14 51,79 45,72 55,65

J1_F 16,50 54,91 51,56 45,49 55,42

J2_A 19,50 54,47 51,12 45,06 54,98

J2_B 22,50 54,07 50,73 44,66 54,59

J2_C 25,50 53,70 50,36 44,29 54,22

J2_D 28,50 53,36 50,02 43,95 53,88

J2_E 31,50 53,04 49,70 43,63 53,56

J2_F 34,50 52,74 49,41 43,34 53,26

J3_A 37,50 52,53 49,21 43,14 53,06

J3_B 40,50 52,30 48,98 42,90 52,82

J3_C 43,50 52,09 48,78 42,71 52,62

J3_D 46,50 51,93 48,63 42,54 52,46

J3_E 49,50 51,08 47,76 41,67 51,60

J3_F 52,50 50,56 47,24 41,15 51,08

J4_A 55,50 50,22 46,90 40,81 50,74

J4_B 58,50 50,04 46,72 40,63 50,56

J4_C 61,50 49,75 46,43 40,33 50,27

J4_D 64,50 49,63 46,32 40,21 50,15

J4_E 67,50 49,38 46,06 39,96 49,90

K1_A 1,50 32,88 29,67 23,65 33,49

K1_B 4,50 33,87 30,64 24,64 34,47

K1_C 7,50 34,59 31,32 25,34 35,18

K1_D 10,50 36,39 33,07 27,08 36,94

K1_E 13,50 39,08 35,73 29,71 39,61

K1_F 16,50 42,63 39,26 33,22 43,14

K2_A 19,50 44,73 41,36 35,31 45,24

K2_B 22,50 46,09 42,72 36,67 46,60

K2_C 25,50 47,35 44,01 37,97 47,88

K2_D 28,50 48,35 45,03 38,99 48,89

K2_E 31,50 48,85 45,54 39,51 49,40

K2_F 34,50 49,00 45,70 39,68 49,56

K3_A 37,50 48,55 45,24 39,22 49,10

K3_B 40,50 48,43 45,12 39,11 48,98

K3_C 43,50 48,34 45,03 39,02 48,89

K3_D 46,50 48,13 44,82 38,81 48,68

K3_E 49,50 47,99 44,69 38,68 48,55

K3_F 52,50 47,92 44,62 38,60 48,48

K4_A 55,50 47,42 44,13 38,09 47,97

K4_B 58,50 47,38 44,09 38,05 47,93

K4_C 61,50 47,35 44,07 38,03 47,91

K4_D 64,50 47,62 44,36 38,30 48,18

K4_E 67,50 47,61 44,37 38,30 48,18

L1_A 1,50 32,18 28,95 22,88 32,76

L1_B 4,50 32,93 29,67 23,63 33,50

L1_C 7,50 33,95 30,66 24,64 34,51

L1_D 10,50 36,41 33,10 27,07 36,96

L1_E 13,50 40,24 36,97 30,89 40,79

L1_F 16,50 42,38 39,08 33,01 42,92

L2_A 19,50 44,22 40,89 34,83 44,74

L2_B 22,50 45,87 42,53 36,46 46,39

L2_C 25,50 46,66 43,32 37,25 47,18

L2_D 28,50 46,93 43,59 37,52 47,45

L2_E 31,50 46,92 43,57 37,50 47,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2Antea Group
Gecumuleerd (wegen) exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

L2_F 34,50 46,91 43,56 37,49 47,42

L3_A 37,50 46,83 43,47 37,40 47,33

L3_B 40,50 46,73 43,38 37,31 47,24

L3_C 43,50 46,62 43,26 37,20 47,13

L3_D 46,50 46,43 43,07 37,00 46,93

L3_E 49,50 46,28 42,92 36,86 46,79

L3_F 52,50 46,09 42,73 36,67 46,60

L4_A 55,50 46,03 42,68 36,61 46,54

L4_B 58,50 45,87 42,53 36,45 46,38

L4_C 61,50 45,74 42,40 36,32 46,25

L4_D 64,50 45,45 42,10 36,03 45,96

L4_E 67,50 44,77 41,39 35,33 45,27

M1_A 1,50 58,83 55,66 49,73 59,49

M1_B 4,50 59,35 56,17 50,26 60,01

M1_C 7,50 59,17 55,99 50,07 59,83

N1_A 1,50 32,92 29,73 23,67 33,52

N1_B 4,50 33,44 30,21 24,21 34,04

N1_C 7,50 34,18 30,94 24,99 34,79

O1_A 1,50 32,21 29,03 23,01 32,83

O1_B 4,50 33,20 30,00 24,00 33,82

O1_C 7,50 33,58 30,37 24,39 34,20

P1_A 1,50 53,19 49,82 43,75 53,69

P1_B 4,50 53,73 50,36 44,29 54,23

P1_C 7,50 53,67 50,30 44,24 54,17

Q1_A 1,50 57,98 54,81 48,88 58,64

Q1_B 4,50 58,60 55,43 49,51 59,26

Q1_C 7,50 58,49 55,32 49,40 59,15

Q1_D 10,50 58,24 55,06 49,14 58,90

Q1_E 13,50 57,22 54,04 48,13 57,88

Q1_F 16,50 56,50 53,32 47,41 57,16

R1_A 1,50 32,92 29,72 23,66 33,52

R1_B 4,50 33,79 30,57 24,52 34,38

R1_C 7,50 34,94 31,67 25,65 35,51

R1_D 10,50 39,18 35,92 29,85 39,74

R1_E 13,50 43,16 39,88 33,79 43,70

R1_F 16,50 46,53 43,21 37,14 47,06

S1_A 1,50 33,21 30,00 24,08 33,85

S1_B 4,50 34,81 31,55 25,75 35,46

S1_C 7,50 36,65 33,37 27,66 37,33

S1_D 10,50 39,84 36,61 30,81 40,51

S1_E 13,50 44,05 40,85 34,98 44,71

S1_F 16,50 49,33 46,17 40,22 49,99

T1_A 1,50 52,44 49,07 43,00 52,94

T1_B 4,50 52,91 49,54 43,47 53,41

T1_C 7,50 52,86 49,49 43,43 53,36

T1_D 10,50 52,69 49,32 43,26 53,19

T1_E 13,50 52,13 48,76 42,70 52,63

T1_F 16,50 51,53 48,17 42,10 52,03

Ua_A NO zijde 1,50 63,37 60,20 54,27 64,03

Ua_B NO zijde 4,50 63,04 59,87 53,94 63,70

Ua_C NO zijde 7,50 62,32 59,15 53,21 62,98

Ua_D NO zijde 10,50 61,59 58,43 52,48 62,25

Ua_E NO zijde 13,50 60,92 57,76 51,80 61,58

Ua_F NO zijde 16,50 60,31 57,15 51,18 60,96

Ub_A NO zijde 19,50 59,73 56,57 50,60 60,38

Ub_B NO zijde 22,50 59,22 56,07 50,09 59,87

Va_A NW zijde 1,50 58,08 54,84 48,79 58,66

Va_B NW zijde 4,50 58,54 55,30 49,26 59,12

Va_C NW zijde 7,50 58,48 55,25 49,21 59,07

Va_D NW zijde 10,50 58,29 55,07 49,02 58,88

Va_E NW zijde 13,50 58,04 54,84 48,78 58,64

Va_F NW zijde 16,50 57,77 54,58 48,51 58,37

Vb_A NW zijde 19,50 57,57 54,39 48,32 58,18

Vb_B NW zijde 22,50 57,28 54,11 48,03 57,89

Wa_A ZW zijde 1,50 58,61 55,23 49,17 59,11

Wa_B ZW zijde 4,50 58,37 54,99 48,93 58,87

Wa_C ZW zijde 7,50 57,61 54,23 48,17 58,11

Wa_D ZW zijde 10,50 56,82 53,45 47,39 57,32

Wa_E ZW zijde 13,50 56,11 52,73 46,67 56,61

Wa_F ZW zijde 16,50 55,47 52,10 46,04 55,97

Wb_A ZW zijde 19,50 54,89 51,52 45,46 55,39

Wb_B ZW zijde 22,50 54,39 51,01 44,96 54,89

Xa_A ZO zijde 1,50 52,15 48,96 43,04 52,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-4-2018 10:54:50Geomilieu V4.30



Bijlage 2Antea Group
Gecumuleerd (wegen) exclusief aftrek ex artikel 110g WghRekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeermodel revisie apr. 2018

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Xa_B ZO zijde 4,50 52,80 49,60 43,68 53,45

Xa_C ZO zijde 7,50 52,66 49,46 43,53 53,30

Xa_D ZO zijde 10,50 52,42 49,23 43,29 53,06

Xa_E ZO zijde 13,50 52,12 48,92 42,99 52,76

Xa_F ZO zijde 16,50 51,76 48,57 42,64 52,41

Xb_A ZO zijde 19,50 51,62 48,43 42,49 52,26

Xb_B ZO zijde 22,50 51,21 48,01 42,08 51,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Antea Group
Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel revisie apr. 2018

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A1_A 1,50 57,26 56,75 51,06 59,74

A1_B 4,50 62,77 62,26 56,63 65,27

A1_C 7,50 65,86 65,34 59,69 68,35

A1_D 10,50 67,48 66,97 61,32 69,97

A1_E 13,50 68,16 67,64 62,00 70,65

A1_F 16,50 68,81 68,28 62,65 71,30

A2_A 19,50 69,13 68,61 62,97 71,62

A2_B 22,50 69,41 68,89 63,25 71,90

A2_C 25,50 69,65 69,12 63,48 72,13

A2_D 28,50 69,83 69,30 63,65 72,31

A2_E 31,50 69,82 69,29 63,64 72,30

A2_F 34,50 69,71 69,19 63,54 72,20

A3_A 37,50 69,57 69,05 63,40 72,06

A3_B 40,50 69,45 68,93 63,27 71,93

A3_C 43,50 69,31 68,79 63,14 71,80

A3_D 46,50 69,18 68,66 63,01 71,67

A3_E 49,50 69,04 68,52 62,87 71,53

A3_F 52,50 68,90 68,38 62,73 71,39

B1_A 1,50 51,50 50,99 45,31 53,98

B1_B 4,50 54,85 54,34 48,74 57,37

B1_C 7,50 59,02 58,50 52,83 61,50

B1_D 10,50 60,64 60,12 54,47 63,13

B1_E 13,50 61,55 61,03 55,39 64,04

B1_F 16,50 62,15 61,62 55,97 64,63

B2_A 19,50 62,82 62,30 56,66 65,31

B2_B 22,50 63,22 62,70 57,05 65,71

B2_C 25,50 63,41 62,88 57,25 65,90

B2_D 28,50 63,72 63,19 57,55 66,20

B2_E 31,50 63,13 62,61 56,97 65,62

B2_F 34,50 64,01 63,49 57,83 66,49

B3_A 37,50 65,30 64,78 59,12 67,78

B3_B 40,50 65,51 64,99 59,34 68,00

B3_C 43,50 65,51 64,99 59,34 68,00

B3_D 46,50 65,48 64,96 59,31 67,97

B3_E 49,50 65,45 64,93 59,28 67,94

B3_F 52,50 65,17 64,64 58,99 67,65

C1_A 1,50 40,36 39,84 34,25 42,87

C1_B 4,50 40,00 39,48 33,88 42,51

C1_C 7,50 40,25 39,74 34,15 42,77

C1_D 10,50 40,72 40,20 34,62 43,24

C1_E 13,50 41,22 40,70 35,12 43,74

C1_F 16,50 41,37 40,86 35,28 43,90

C2_A 19,50 41,19 40,68 35,11 43,72

C2_B 22,50 41,25 40,73 35,17 43,78

C2_C 25,50 41,76 41,24 35,69 44,29

C2_D 28,50 42,82 42,31 36,76 45,36

C2_E 31,50 45,24 44,72 39,14 47,76

C2_F 34,50 48,69 48,17 42,55 51,19

C3_A 37,50 50,58 50,07 44,43 53,08

C3_B 40,50 52,62 52,10 46,46 55,11

C3_C 43,50 54,08 53,56 47,93 56,58

C3_D 46,50 43,67 43,16 37,55 46,18

C3_E 49,50 44,26 43,75 38,17 46,79

C3_F 52,50 30,28 29,81 24,21 32,83

D2_A 19,50 50,68 50,17 44,60 53,21

D2_B 22,50 58,48 57,96 52,33 60,98

D2_C 25,50 59,86 59,34 53,73 62,36

D2_D 28,50 60,63 60,11 54,49 63,13

D2_E 31,50 61,23 60,71 55,09 63,73

D2_F 34,50 61,63 61,11 55,49 64,13

D3_A 37,50 62,24 61,72 56,09 64,74

D3_B 40,50 62,38 61,86 56,23 64,88

D3_C 43,50 62,50 61,98 56,34 64,99

D3_D 46,50 62,57 62,05 56,41 65,06

D3_E 49,50 62,64 62,12 56,48 65,13

D3_F 52,50 62,64 62,12 56,47 65,13

E1_A 1,50 46,19 45,68 40,12 48,72

E1_B 4,50 47,91 47,40 41,88 50,46

E1_C 7,50 51,94 51,43 45,90 54,49

E1_D 10,50 56,85 56,33 50,77 59,38

E1_E 13,50 63,49 62,97 57,36 65,99

E1_F 16,50 65,06 64,54 58,93 67,56

E2_A 19,50 65,71 65,19 59,56 68,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Antea Group
Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel revisie apr. 2018

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

E2_B 22,50 65,47 64,95 59,33 67,97

E2_C 25,50 65,33 64,82 59,20 67,84

E2_D 28,50 65,51 64,99 59,36 68,01

E2_E 31,50 65,65 65,13 59,50 68,15

E2_F 34,50 65,84 65,32 59,69 68,34

E3_A 37,50 66,03 65,51 59,87 68,52

E3_B 40,50 66,14 65,62 59,98 68,63

E3_C 43,50 66,22 65,70 60,06 68,71

E3_D 46,50 66,31 65,79 60,14 68,80

E3_E 49,50 66,38 65,85 60,21 68,86

E3_F 52,50 66,37 65,85 60,21 68,86

F1_A 1,50 45,14 44,63 39,07 47,67

F1_B 4,50 46,95 46,44 40,91 49,50

F1_C 7,50 51,63 51,12 45,59 54,18

F1_D 10,50 57,73 57,22 51,63 60,25

F1_E 13,50 63,87 63,35 57,73 66,37

F1_F 16,50 65,24 64,72 59,09 67,74

F2_A 19,50 65,78 65,26 59,64 68,28

F2_B 22,50 66,28 65,75 60,13 68,77

F2_C 25,50 66,15 65,63 60,00 68,65

F2_D 28,50 66,14 65,62 59,99 68,64

F2_E 31,50 66,18 65,66 60,02 68,67

F2_F 34,50 66,23 65,71 60,07 68,72

F3_A 37,50 66,43 65,91 60,26 68,92

F3_B 40,50 66,46 65,94 60,30 68,95

F3_C 43,50 66,51 65,98 60,34 68,99

F3_D 46,50 66,49 65,97 60,33 68,98

F3_E 49,50 66,45 65,93 60,28 68,94

F3_F 52,50 66,40 65,87 60,23 68,88

G2_A 19,50 60,83 60,31 54,67 63,32

G2_B 22,50 66,27 65,75 60,11 68,76

G2_C 25,50 66,55 66,03 60,39 69,04

G2_D 28,50 66,75 66,23 60,58 69,24

G2_E 31,50 66,76 66,24 60,59 69,25

G2_F 34,50 66,69 66,17 60,52 69,18

G3_A 37,50 66,69 66,17 60,52 69,18

G3_B 40,50 66,57 66,04 60,39 69,05

G3_C 43,50 66,43 65,91 60,26 68,92

G3_D 46,50 66,30 65,78 60,13 68,79

G3_E 49,50 66,17 65,65 60,00 68,66

G3_F 52,50 66,04 65,52 59,87 68,53

G4_A 55,50 65,96 65,44 59,79 68,45

G4_B 58,50 65,83 65,31 59,66 68,32

G4_C 61,50 65,66 65,14 59,49 68,15

G4_D 64,50 65,51 64,99 59,34 68,00

G4_E 67,50 65,37 64,84 59,20 67,85

H1_A 1,50 57,80 57,30 51,60 60,28

H1_B 4,50 63,76 63,25 57,62 66,26

H1_C 7,50 66,41 65,90 60,30 68,93

H1_D 10,50 67,81 67,29 61,67 70,31

H1_E 13,50 68,65 68,13 62,52 71,15

H1_F 16,50 69,24 68,73 63,10 71,74

H2_A 19,50 69,72 69,20 63,57 72,22

H2_B 22,50 70,07 69,55 63,91 72,56

H2_C 25,50 70,38 69,85 64,20 72,86

H2_D 28,50 70,35 69,83 64,18 72,84

H2_E 31,50 70,25 69,73 64,08 72,74

H2_F 34,50 70,12 69,60 63,95 72,61

H3_A 37,50 69,96 69,44 63,79 72,45

H3_B 40,50 69,81 69,29 63,64 72,30

H3_C 43,50 69,66 69,13 63,48 72,14

H3_D 46,50 69,50 68,98 63,33 71,99

H3_E 49,50 69,34 68,82 63,17 71,83

H3_F 52,50 69,17 68,65 63,00 71,66

H4_A 55,50 69,02 68,50 62,85 71,51

H4_B 58,50 68,87 68,34 62,70 71,35

H4_C 61,50 68,70 68,18 62,53 71,19

H4_D 64,50 68,52 68,00 62,35 71,01

H4_E 67,50 68,37 67,85 62,20 70,86

I1_A 1,50 53,19 52,69 46,99 55,67

I1_B 4,50 57,57 57,06 51,44 60,08

I1_C 7,50 60,53 60,01 54,39 63,03

I1_D 10,50 62,07 61,56 55,96 64,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Antea Group
Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel revisie apr. 2018

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

I1_E 13,50 63,18 62,66 57,04 65,68

I1_F 16,50 63,78 63,26 57,65 66,28

I2_A 19,50 64,29 63,77 58,16 66,79

I2_B 22,50 64,67 64,16 58,53 67,17

I2_C 25,50 65,12 64,60 58,96 67,61

I2_D 28,50 65,34 64,83 59,19 67,84

I2_E 31,50 65,63 65,11 59,46 68,12

I2_F 34,50 65,75 65,22 59,57 68,23

I3_A 37,50 65,64 65,12 59,47 68,13

I3_B 40,50 65,57 65,05 59,39 68,05

I3_C 43,50 65,47 64,95 59,30 67,96

I3_D 46,50 65,35 64,83 59,18 67,84

I3_E 49,50 65,23 64,71 59,06 67,72

I3_F 52,50 65,07 64,55 58,90 67,56

I4_A 55,50 64,68 64,16 58,51 67,17

I4_B 58,50 64,59 64,07 58,42 67,08

I4_C 61,50 64,48 63,96 58,31 66,97

I4_D 64,50 64,37 63,85 58,20 66,86

I4_E 67,50 64,25 63,73 58,08 66,74

J1_D 10,50 48,63 48,12 42,50 51,14

J1_E 13,50 49,68 49,17 43,56 52,19

J1_F 16,50 50,59 50,08 44,48 53,11

J2_A 19,50 51,17 50,65 45,08 53,69

J2_B 22,50 51,71 51,20 45,63 54,24

J2_C 25,50 52,14 51,63 46,05 54,67

J2_D 28,50 53,12 52,60 46,99 55,62

J2_E 31,50 54,14 53,62 48,00 56,64

J2_F 34,50 55,12 54,61 48,99 57,63

J3_A 37,50 55,69 55,18 49,55 58,19

J3_B 40,50 56,48 55,97 50,34 58,98

J3_C 43,50 56,95 56,43 50,81 59,45

J3_D 46,50 46,13 45,61 39,98 48,63

J3_E 49,50 47,49 46,97 41,33 49,98

J3_F 52,50 42,41 41,90 36,35 44,95

J4_A 55,50 29,77 29,29 23,73 32,33

J4_B 58,50 30,39 29,91 24,34 32,94

J4_C 61,50 29,85 29,36 23,76 32,38

J4_D 64,50 -- -- -- --

J4_E 67,50 -- -- -- --

K1_A 1,50 43,56 43,04 37,41 46,06

K1_B 4,50 43,65 43,13 37,50 46,15

K1_C 7,50 44,50 43,98 38,36 47,00

K1_D 10,50 45,02 44,50 38,88 47,52

K1_E 13,50 42,72 42,20 36,58 45,22

K1_F 16,50 42,81 42,29 36,67 45,31

K2_A 19,50 43,67 43,15 37,52 46,17

K2_B 22,50 46,24 45,72 40,06 48,72

K2_C 25,50 46,76 46,24 40,59 49,25

K2_D 28,50 47,04 46,52 40,87 49,53

K2_E 31,50 47,33 46,81 41,16 49,82

K2_F 34,50 47,52 47,00 41,36 50,01

K3_A 37,50 45,69 45,17 39,54 48,19

K3_B 40,50 46,17 45,65 40,03 48,67

K3_C 43,50 47,10 46,58 40,95 49,60

K3_D 46,50 48,21 47,69 42,06 50,71

K3_E 49,50 49,18 48,66 43,03 51,68

K3_F 52,50 49,90 49,38 43,74 52,39

K4_A 55,50 48,81 48,29 42,66 51,31

K4_B 58,50 45,73 45,21 39,59 48,23

K4_C 61,50 44,20 43,68 38,04 46,69

K4_D 64,50 44,35 43,83 38,18 46,84

K4_E 67,50 44,52 44,00 38,37 47,02

L1_A 1,50 42,30 41,79 36,17 44,81

L1_B 4,50 42,07 41,56 35,95 44,58

L1_C 7,50 43,04 42,53 36,93 45,56

L1_D 10,50 44,07 43,56 37,96 46,59

L1_E 13,50 41,82 41,31 35,71 44,34

L1_F 16,50 42,03 41,52 35,92 44,55

L2_A 19,50 42,33 41,82 36,22 44,85

L2_B 22,50 42,78 42,27 36,68 45,30

L2_C 25,50 43,57 43,06 37,50 46,10

L2_D 28,50 44,07 43,57 38,01 46,61

L2_E 31,50 44,48 43,97 38,40 47,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Antea Group
Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel revisie apr. 2018

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

L2_F 34,50 45,37 44,86 39,25 47,88

L3_A 37,50 45,39 44,88 39,26 47,90

L3_B 40,50 45,75 45,23 39,62 48,25

L3_C 43,50 46,13 45,62 40,02 48,65

L3_D 46,50 46,62 46,10 40,51 49,13

L3_E 49,50 47,53 47,02 41,42 50,05

L3_F 52,50 48,33 47,81 42,21 50,84

L4_A 55,50 49,89 49,37 43,76 52,39

L4_B 58,50 47,21 46,69 41,08 49,71

L4_C 61,50 41,70 41,18 35,64 44,24

L4_D 64,50 33,38 32,87 27,33 35,92

L4_E 67,50 32,47 31,95 26,34 34,97

M1_A 1,50 57,50 56,99 51,31 59,98

M1_B 4,50 62,33 61,82 56,20 64,84

M1_C 7,50 65,45 64,93 59,29 67,94

N1_A 1,50 42,97 42,45 36,88 45,49

N1_B 4,50 43,70 43,18 37,64 46,24

N1_C 7,50 46,26 45,74 40,21 48,80

O1_A 1,50 42,78 42,26 36,62 45,27

O1_B 4,50 43,13 42,61 36,98 45,63

O1_C 7,50 44,13 43,61 37,97 46,62

P1_A 1,50 39,72 39,21 33,62 42,24

P1_B 4,50 39,32 38,81 33,21 41,84

P1_C 7,50 39,51 39,01 33,41 42,03

Q1_A 1,50 57,30 56,79 51,10 59,78

Q1_B 4,50 62,11 61,60 55,99 64,62

Q1_C 7,50 65,25 64,73 59,09 67,74

Q1_D 10,50 66,43 65,91 60,29 68,93

Q1_E 13,50 66,29 65,77 60,14 68,79

Q1_F 16,50 66,83 66,31 60,69 69,33

R1_A 1,50 41,62 41,11 35,47 44,12

R1_B 4,50 41,75 41,23 35,61 44,25

R1_C 7,50 42,59 42,07 36,45 45,09

R1_D 10,50 41,21 40,70 35,09 43,72

R1_E 13,50 41,68 41,16 35,55 44,18

R1_F 16,50 42,00 41,49 35,87 44,51

S1_A 1,50 43,10 42,59 36,99 45,62

S1_B 4,50 44,77 44,26 38,72 47,31

S1_C 7,50 50,53 50,01 44,49 53,08

S1_D 10,50 58,11 57,60 52,00 60,63

S1_E 13,50 63,89 63,38 57,76 66,40

S1_F 16,50 64,68 64,16 58,52 67,17

T1_A 1,50 39,18 38,67 33,06 41,69

T1_B 4,50 38,70 38,19 32,58 41,21

T1_C 7,50 38,80 38,29 32,68 41,31

T1_D 10,50 39,22 38,71 33,11 41,74

T1_E 13,50 39,58 39,06 33,46 42,09

T1_F 16,50 39,65 39,13 33,52 42,15

Ua_A NO zijde 1,50 57,65 57,14 51,45 60,13

Ua_B NO zijde 4,50 63,48 62,96 57,33 65,98

Ua_C NO zijde 7,50 66,62 66,10 60,45 69,11

Ua_D NO zijde 10,50 68,18 67,66 62,00 70,66

Ua_E NO zijde 13,50 68,79 68,26 62,62 71,27

Ua_F NO zijde 16,50 69,34 68,82 63,17 71,83

Ub_A NO zijde 19,50 69,73 69,21 63,56 72,22

Ub_B NO zijde 22,50 69,89 69,37 63,73 72,38

Va_A NW zijde 1,50 53,53 53,02 47,35 56,01

Va_B NW zijde 4,50 57,20 56,69 51,09 59,72

Va_C NW zijde 7,50 61,10 60,57 54,90 63,57

Va_D NW zijde 10,50 62,76 62,24 56,59 65,25

Va_E NW zijde 13,50 63,75 63,23 57,57 66,23

Va_F NW zijde 16,50 64,16 63,64 57,99 66,65

Vb_A NW zijde 19,50 64,78 64,25 58,61 67,26

Vb_B NW zijde 22,50 64,99 64,47 58,83 67,48

Wa_A ZW zijde 1,50 45,15 44,64 39,03 47,66

Wa_B ZW zijde 4,50 45,23 44,72 39,10 47,74

Wa_C ZW zijde 7,50 47,02 46,51 40,95 49,55

Wa_D ZW zijde 10,50 49,48 48,96 43,35 51,98

Wa_E ZW zijde 13,50 51,14 50,61 44,96 53,62

Wa_F ZW zijde 16,50 52,02 51,50 45,84 54,50

Wb_A ZW zijde 19,50 52,63 52,11 46,46 55,12

Wb_B ZW zijde 22,50 53,33 52,81 47,16 55,82

Xa_A ZO zijde 1,50 52,52 52,01 46,33 55,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Antea Group
Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel revisie apr. 2018

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Xa_B ZO zijde 4,50 56,66 56,15 50,55 59,18

Xa_C ZO zijde 7,50 60,50 59,98 54,31 62,98

Xa_D ZO zijde 10,50 62,21 61,69 56,04 64,70

Xa_E ZO zijde 13,50 63,05 62,53 56,87 65,53

Xa_F ZO zijde 16,50 63,41 62,89 57,24 65,90

Xb_A ZO zijde 19,50 64,13 63,60 57,97 66,62

Xb_B ZO zijde 22,50 64,31 63,79 58,15 66,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-4-2018 10:55:21Geomilieu V4.30



Antea Group

Cumulatie

Bijlage 4

Naam Omschrijving Hoogte L*VL LRL L*RL LCUM LRL,CUM

A1_A 1,5 61,53 59,74 55,35 62 67

A1_B 4,5 61,66 65,27 60,61 64 69

A1_C 7,5 61,32 68,35 63,53 66 70

A1_D 10,5 60,83 69,97 65,07 66 71

A1_E 13,5 60,3 70,65 65,72 67 72

A1_F 16,5 59,77 71,3 66,34 67 72

A2_A 19,5 59,28 71,62 66,64 67 72

A2_B 22,5 58,83 71,9 66,91 68 72

A2_C 25,5 58,44 72,13 67,12 68 73

A2_D 28,5 58,03 72,31 67,29 68 73

A2_E 31,5 57,91 72,3 67,29 68 73

A2_F 34,5 57,72 72,2 67,19 68 73

A3_A 37,5 57,45 72,06 67,06 68 72

A3_B 40,5 57,22 71,93 66,93 67 72

A3_C 43,5 57,03 71,8 66,81 67 72

A3_D 46,5 56,81 71,67 66,69 67 72

A3_E 49,5 56,56 71,53 66,55 67 72

A3_F 52,5 56,33 71,39 66,42 67 72

B1_A 1,5 50,76 53,98 49,88 53 57

B1_B 4,5 51,97 57,37 53,10 56 60

B1_C 7,5 51,9 61,5 57,03 58 63

B1_D 10,5 51,76 63,13 58,57 59 64

B1_E 13,5 51,57 64,04 59,44 60 65

B1_F 16,5 51,33 64,63 60,00 61 65

B2_A 19,5 51,32 65,31 60,64 61 66

B2_B 22,5 51,05 65,71 61,02 61 66

B2_C 25,5 51,02 65,9 61,21 62 66

B2_D 28,5 51,65 66,2 61,49 62 66

B2_E 31,5 52,39 65,62 60,94 62 66

B2_F 34,5 52,85 66,49 61,77 62 67

B3_A 37,5 52,94 67,78 62,99 63 68

B3_B 40,5 52,91 68 63,20 64 68

B3_C 43,5 52,92 68 63,20 64 68

B3_D 46,5 53,01 67,97 63,17 64 68

B3_E 49,5 53,01 67,94 63,14 64 68

B3_F 52,5 52,97 67,65 62,87 63 68

C1_A 1,5 59,06 42,87 39,33 59 64

C1_B 4,5 58,68 42,51 38,98 59 63

C1_C 7,5 57,78 42,77 39,23 58 62

C1_D 10,5 56,88 43,24 39,68 57 61

C1_E 13,5 56,08 43,74 40,15 56 60

C1_F 16,5 55,4 43,9 40,31 56 60

C2_A 19,5 54,77 43,72 40,13 55 59

C2_B 22,5 54,22 43,78 40,19 54 59

C2_C 25,5 53,73 44,29 40,68 54 58

C2_D 28,5 53,29 45,36 41,69 54 58

C2_E 31,5 52,88 47,76 43,97 53 58

C2_F 34,5 52,49 51,19 47,23 54 58

C3_A 37,5 52,1 53,08 49,03 54 58

C3_B 40,5 51,86 55,11 50,95 54 59

C3_C 43,5 51,66 56,58 52,35 55 59

C3_D 46,5 51,48 46,18 42,47 52 56

C3_E 49,5 50,84 46,79 43,05 52 56

C3_F 52,5 50,62 32,83 29,79 51 55

D2_A 19,5 45,5 53,21 49,15 51 55



Antea Group

Cumulatie

Bijlage 4

Naam Omschrijving Hoogte L*VL LRL L*RL LCUM LRL,CUM

D2_B 22,5 49,53 60,98 56,53 57 62

D2_C 25,5 50,55 62,36 57,84 59 63

D2_D 28,5 50,88 63,13 58,57 59 64

D2_E 31,5 50,84 63,73 59,14 60 64

D2_F 34,5 50,7 64,13 59,52 60 65

D3_A 37,5 50,65 64,74 60,10 61 65

D3_B 40,5 50,47 64,88 60,24 61 65

D3_C 43,5 50,29 64,99 60,34 61 65

D3_D 46,5 50,13 65,06 60,41 61 65

D3_E 49,5 49,96 65,13 60,47 61 65

D3_F 52,5 49,77 65,13 60,47 61 65

E1_A 1,5 33,91 48,72 44,88 45 49

E1_B 4,5 35,55 50,46 46,54 47 51

E1_C 7,5 37 54,49 50,37 51 55

E1_D 10,5 38,8 59,38 55,01 55 59

E1_E 13,5 40,61 65,99 61,29 61 66

E1_F 16,5 43,67 67,56 62,78 63 67

E2_A 19,5 47,68 68,21 63,40 64 68

E2_B 22,5 50,32 67,97 63,17 63 68

E2_C 25,5 51,63 67,84 63,05 63 68

E2_D 28,5 52,09 68,01 63,21 64 68

E2_E 31,5 52,15 68,15 63,34 64 68

E2_F 34,5 52,1 68,34 63,52 64 68

E3_A 37,5 52,03 68,52 63,69 64 69

E3_B 40,5 51,94 68,63 63,80 64 69

E3_C 43,5 51,79 68,71 63,87 64 69

E3_D 46,5 51,54 68,8 63,96 64 69

E3_E 49,5 51,34 68,86 64,02 64 69

E3_F 52,5 51,16 68,86 64,02 64 69

F1_A 1,5 33,81 47,67 43,89 44 48

F1_B 4,5 35,57 49,5 45,63 46 50

F1_C 7,5 37,26 54,18 50,07 50 54

F1_D 10,5 39,37 60,25 55,84 56 60

F1_E 13,5 43,24 66,37 61,65 62 66

F1_F 16,5 48,33 67,74 62,95 63 68

F2_A 19,5 51,98 68,28 63,47 64 68

F2_B 22,5 52,95 68,77 63,93 64 69

F2_C 25,5 53,51 68,65 63,82 64 69

F2_D 28,5 53,72 68,64 63,81 64 69

F2_E 31,5 53,67 68,67 63,84 64 69

F2_F 34,5 53,51 68,72 63,88 64 69

F3_A 37,5 53,5 68,92 64,07 64 69

F3_B 40,5 53,3 68,95 64,10 64 69

F3_C 43,5 53,08 68,99 64,14 64 69

F3_D 46,5 52,87 68,98 64,13 64 69

F3_E 49,5 52,66 68,94 64,09 64 69

F3_F 52,5 52,49 68,88 64,04 64 69

G2_A 19,5 48,76 63,32 58,75 59 64

G2_B 22,5 53,89 68,76 63,92 64 69

G2_C 25,5 55,02 69,04 64,19 65 69

G2_D 28,5 55,23 69,24 64,38 65 70

G2_E 31,5 55,16 69,25 64,39 65 70

G2_F 34,5 54,97 69,18 64,32 65 70

G3_A 37,5 54,75 69,18 64,32 65 69

G3_B 40,5 54,48 69,05 64,20 65 69



Antea Group

Cumulatie

Bijlage 4

Naam Omschrijving Hoogte L*VL LRL L*RL LCUM LRL,CUM

G3_C 43,5 54,22 68,92 64,07 65 69

G3_D 46,5 53,98 68,79 63,95 64 69

G3_E 49,5 53,75 68,66 63,83 64 69

G3_F 52,5 53,53 68,53 63,70 64 69

G4_A 55,5 53,32 68,45 63,63 64 69

G4_B 58,5 53,12 68,32 63,50 64 69

G4_C 61,5 52,94 68,15 63,34 64 68

G4_D 64,5 52,76 68 63,20 64 68

G4_E 67,5 52,59 67,85 63,06 63 68

H1_A 1,5 64,55 60,28 55,87 65 70

H1_B 4,5 64,1 66,26 61,55 66 71

H1_C 7,5 63,23 68,93 64,08 67 71

H1_D 10,5 62,35 70,31 65,39 67 72

H1_E 13,5 61,55 71,15 66,19 67 72

H1_F 16,5 60,83 71,74 66,75 68 73

H2_A 19,5 60,18 72,22 67,21 68 73

H2_B 22,5 59,59 72,56 67,53 68 73

H2_C 25,5 59,05 72,86 67,82 68 73

H2_D 28,5 58,56 72,84 67,80 68 73

H2_E 31,5 58,1 72,74 67,70 68 73

H2_F 34,5 57,68 72,61 67,58 68 73

H3_A 37,5 57,29 72,45 67,43 68 73

H3_B 40,5 56,92 72,3 67,29 68 73

H3_C 43,5 56,58 72,14 67,13 67 72

H3_D 46,5 56,25 71,99 66,99 67 72

H3_E 49,5 55,94 71,83 66,84 67 72

H3_F 52,5 55,65 71,66 66,68 67 72

H4_A 55,5 55,36 71,51 66,53 67 72

H4_B 58,5 55,09 71,35 66,38 67 71

H4_C 61,5 54,84 71,19 66,23 67 71

H4_D 64,5 54,59 71,01 66,06 66 71

H4_E 67,5 54,36 70,86 65,92 66 71

I1_A 1,5 56,78 55,67 51,49 58 62

I1_B 4,5 57,48 60,08 55,68 60 64

I1_C 7,5 57,57 63,03 58,48 61 66

I1_D 10,5 57,53 64,59 59,96 62 66

I1_E 13,5 57,41 65,68 61,00 63 67

I1_F 16,5 57,21 66,28 61,57 63 68

I2_A 19,5 56,87 66,79 62,05 63 68

I2_B 22,5 56,63 67,17 62,41 63 68

I2_C 25,5 56,4 67,61 62,83 64 68

I2_D 28,5 56,12 67,84 63,05 64 69

I2_E 31,5 55,81 68,12 63,31 64 69

I2_F 34,5 55,57 68,23 63,42 64 69

I3_A 37,5 55,31 68,13 63,32 64 69

I3_B 40,5 55,07 68,05 63,25 64 69

I3_C 43,5 54,85 67,96 63,16 64 68

I3_D 46,5 54,62 67,84 63,05 64 68

I3_E 49,5 54,41 67,72 62,93 64 68

I3_F 52,5 54,2 67,56 62,78 63 68

I4_A 55,5 53,98 67,17 62,41 63 68

I4_B 58,5 53,8 67,08 62,33 63 68

I4_C 61,5 53,32 66,97 62,22 63 67

I4_D 64,5 53,03 66,86 62,12 63 67

I4_E 67,5 52,84 66,74 62,00 63 67
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Naam Omschrijving Hoogte L*VL LRL L*RL LCUM LRL,CUM

J1_D 10,5 52,19 51,14 47,18 53 58

J1_E 13,5 55,65 52,19 48,18 56 61

J1_F 16,5 55,42 53,11 49,05 56 61

J2_A 19,5 54,98 53,69 49,61 56 60

J2_B 22,5 54,59 54,24 50,13 56 60

J2_C 25,5 54,22 54,67 50,54 56 60

J2_D 28,5 53,88 55,62 51,44 56 60

J2_E 31,5 53,56 56,64 52,41 56 60

J2_F 34,5 53,26 57,63 53,35 56 61

J3_A 37,5 53,06 58,19 53,88 56 61

J3_B 40,5 52,82 58,98 54,63 57 61

J3_C 43,5 52,62 59,45 55,08 57 61

J3_D 46,5 52,46 48,63 44,80 53 57

J3_E 49,5 51,6 49,98 46,08 53 57

J3_F 52,5 51,08 44,95 41,30 52 56

J4_A 55,5 50,74 32,33 29,31 51 55

J4_B 58,5 50,56 32,94 29,89 51 55

J4_C 61,5 50,27 32,38 29,36 50 54

J4_D 64,5 50,15 0 0,00 50 54

J4_E 67,5 49,9 0 0,00 50 54

K1_A 1,5 33,49 46,06 42,36 43 47

K1_B 4,5 34,47 46,15 42,44 43 47

K1_C 7,5 35,18 47 43,25 44 48

K1_D 10,5 36,94 47,52 43,74 45 48

K1_E 13,5 39,61 45,22 41,56 44 47

K1_F 16,5 43,14 45,31 41,64 45 49

K2_A 19,5 45,24 46,17 42,46 47 51

K2_B 22,5 46,6 48,72 44,88 49 53

K2_C 25,5 47,88 49,25 45,39 50 54

K2_D 28,5 48,89 49,53 45,65 51 55

K2_E 31,5 49,4 49,82 45,93 51 55

K2_F 34,5 49,56 50,01 46,11 51 55

K3_A 37,5 49,1 48,19 44,38 50 54

K3_B 40,5 48,98 48,67 44,84 50 54

K3_C 43,5 48,89 49,6 45,72 51 55

K3_D 46,5 48,68 50,71 46,77 51 55

K3_E 49,5 48,55 51,68 47,70 51 55

K3_F 52,5 48,48 52,39 48,37 51 55

K4_A 55,5 47,97 51,31 47,34 51 55

K4_B 58,5 47,93 48,23 44,42 50 53

K4_C 61,5 47,91 46,69 42,96 49 53

K4_D 64,5 48,18 46,84 43,10 49 53

K4_E 67,5 48,18 47,02 43,27 49 53

L1_A 1,5 32,76 44,81 41,17 42 45

L1_B 4,5 33,5 44,58 40,95 42 45

L1_C 7,5 34,51 45,56 41,88 43 46

L1_D 10,5 36,96 46,59 42,86 44 48

L1_E 13,5 40,79 44,34 40,72 44 47

L1_F 16,5 42,92 44,55 40,92 45 49

L2_A 19,5 44,74 44,85 41,21 46 50

L2_B 22,5 46,39 45,3 41,64 48 51

L2_C 25,5 47,18 46,1 42,40 48 52

L2_D 28,5 47,45 46,61 42,88 49 53

L2_E 31,5 47,43 47,01 43,26 49 53

L2_F 34,5 47,42 47,88 44,09 49 53
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L3_A 37,5 47,33 47,9 44,11 49 53

L3_B 40,5 47,24 48,25 44,44 49 53

L3_C 43,5 47,13 48,65 44,82 49 53

L3_D 46,5 46,93 49,13 45,27 49 53

L3_E 49,5 46,79 50,05 46,15 49 53

L3_F 52,5 46,6 50,84 46,90 50 54

L4_A 55,5 46,54 52,39 48,37 51 55

L4_B 58,5 46,38 49,71 45,82 49 53

L4_C 61,5 46,25 44,24 40,63 47 51

L4_D 64,5 45,96 35,92 32,72 46 50

L4_E 67,5 45,27 34,97 31,82 45 49

M1_A 1,5 59,49 59,98 55,58 61 65

M1_B 4,5 60,01 64,84 60,20 63 68

M1_C 7,5 59,83 67,94 63,14 65 70

N1_A 1,5 33,52 45,49 41,82 42 46

N1_B 4,5 34,04 46,24 42,53 43 47

N1_C 7,5 34,79 48,8 44,96 45 49

O1_A 1,5 32,83 45,27 41,61 42 46

O1_B 4,5 33,82 45,63 41,95 43 46

O1_C 7,5 34,2 46,62 42,89 43 47

P1_A 1,5 53,69 42,24 38,73 54 58

P1_B 4,5 54,23 41,84 38,35 54 59

P1_C 7,5 54,17 42,03 38,53 54 58

Q1_A 1,5 58,64 59,78 55,39 60 65

Q1_B 4,5 59,26 64,62 59,99 63 67

Q1_C 7,5 59,15 67,74 62,95 64 69

Q1_D 10,5 58,9 68,93 64,08 65 70

Q1_E 13,5 57,88 68,79 63,95 65 70

Q1_F 16,5 57,16 69,33 64,46 65 70

R1_A 1,5 33,52 44,12 40,51 41 45

R1_B 4,5 34,38 44,25 40,64 42 45

R1_C 7,5 35,51 45,09 41,44 42 46

R1_D 10,5 39,74 43,72 40,13 43 47

R1_E 13,5 43,7 44,18 40,57 45 49

R1_F 16,5 47,06 44,51 40,88 48 52

S1_A 1,5 33,85 45,62 41,94 43 46

S1_B 4,5 35,46 47,31 43,54 44 48

S1_C 7,5 37,33 53,08 49,03 49 53

S1_D 10,5 40,51 60,63 56,20 56 61

S1_E 13,5 44,71 66,4 61,68 62 66

S1_F 16,5 49,99 67,17 62,41 63 67

T1_A 1,5 52,94 41,69 38,21 53 57

T1_B 4,5 53,41 41,21 37,75 54 58

T1_C 7,5 53,36 41,31 37,84 53 58

T1_D 10,5 53,19 41,74 38,25 53 57

T1_E 13,5 52,63 42,09 38,59 53 57

T1_F 16,5 52,03 42,15 38,64 52 56

Ua_A NO zijde 1,5 64,03 60,13 55,72 65 69

Ua_B NO zijde 4,5 63,7 65,98 61,28 66 70

Ua_C NO zijde 7,5 62,98 69,11 64,25 67 71

Ua_D NO zijde 10,5 62,25 70,66 65,73 67 72

Ua_E NO zijde 13,5 61,58 71,27 66,31 68 72

Ua_F NO zijde 16,5 60,96 71,83 66,84 68 73

Ub_A NO zijde 19,5 60,38 72,22 67,21 68 73

Ub_B NO zijde 22,5 59,87 72,38 67,36 68 73
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Va_A NW zijde 1,5 58,66 56,01 51,81 59 64

Va_B NW zijde 4,5 59,12 59,72 55,33 61 65

Va_C NW zijde 7,5 59,07 63,57 58,99 62 67

Va_D NW zijde 10,5 58,88 65,25 60,59 63 67

Va_E NW zijde 13,5 58,64 66,23 61,52 63 68

Va_F NW zijde 16,5 58,37 66,65 61,92 64 68

Vb_A NW zijde 19,5 58,18 67,26 62,50 64 69

Vb_B NW zijde 22,5 57,89 67,48 62,71 64 69

Wa_A ZW zijde 1,5 59,11 47,66 43,88 59 64

Wa_B ZW zijde 4,5 58,87 47,74 43,95 59 63

Wa_C ZW zijde 7,5 58,11 49,55 45,67 58 63

Wa_D ZW zijde 10,5 57,32 51,98 47,98 58 62

Wa_E ZW zijde 13,5 56,61 53,62 49,54 57 62

Wa_F ZW zijde 16,5 55,97 54,5 50,38 57 61

Wb_A ZW zijde 19,5 55,39 55,12 50,96 57 61

Wb_B ZW zijde 22,5 54,89 55,82 51,63 57 61

Xa_A ZO zijde 1,5 52,8 55 50,85 55 59

Xa_B ZO zijde 4,5 53,45 59,18 54,82 57 62

Xa_C ZO zijde 7,5 53,3 62,98 58,43 60 64

Xa_D ZO zijde 10,5 53,06 64,7 60,07 61 65

Xa_E ZO zijde 13,5 52,76 65,53 60,85 61 66

Xa_F ZO zijde 16,5 52,41 65,9 61,21 62 66

Xb_A ZO zijde 19,5 52,26 66,62 61,89 62 67

Xb_B ZO zijde 22,5 51,85 66,8 62,06 62 67
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 



ontwerp bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor    

Gemeente Stichtse Vecht   

Projectnummer 417703    

Bijlage 10  Luchtkwaliteit

blad 433 van 494                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



 
 
 
 
 
 
 

Memo 
 

blad 1 van 2 
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datum 2 augustus 2017 
aan Winter Trust  
van Antea Group  
goedkeuring D. Bouman  
project P2 Bisonspoor Maarssen 
projectnr. 417703 
betreft Beoordeling van de luchtkwaliteit 

 
Beleidskader 
De belangrijkste wet- en regelgeving voor het milieuaspect luchtkwaliteit is vastgelegd in Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen 
van de Wet milieubeheer (Wm). In samenhang met Titel 5.2 zijn de grenswaarden voor luchtkwaliteit in bijlage 2 van 
de Wm opgenomen. In Titel 5.2 Wm is bepaald dat bestuursorganen een besluit, dat gevolgen kan hebben voor de 
luchtkwaliteit, kunnen nemen wanneer aannemelijk is dat aan één of meer van onderstaande grondslagen wordt 
voldaan: 
 

a. Er wordt voldaan aan de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden; 
b. Het besluit leidt (per saldo) niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
c. Het besluit draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) 

en fijn stof (PM10); 
d. Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (ook wel NSL 

genoemd). 
 
Bij Titel 5.2 Wm horen uitvoeringsregels die zijn vastgelegd in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en 
ministeriële regelingen. Het gaat daarbij onder andere om het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate 
bijdragen, de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 en het Besluit gevoelige bestemmingen. 
 
Grenswaarden 
De (Europese) grenswaarden voor de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht zijn 
vastgelegd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Deze grenswaarden zijn gericht op de bescherming van de 
gezondheid van mensen en dienen op voorgeschreven data te zijn bereikt. 
 
Besluit en Regeling niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) 
In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is vastgelegd wanneer een plan/project niet in 
betekenende mate bijdraagt aan de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10. Een plan/project draagt niet in 
betekenende mate bij als de toename van de jaargemiddelde concentraties in de buitenlucht van zowel NO2 als PM10 
niet meer bedraagt dan 3% van de grenswaarde voor die stoffen. Dit komt voor beide stoffen overeen met een 
maximale toename van de jaargemiddelde concentraties met 1,2 µg/m3. Plannen of projecten die niet in betekenende 
mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden uit 
de Wet milieubeheer.  
 
In de Regeling niet in betekenende mate bijdragen, die onder het gelijknamige Besluit hangt, zijn categorieën van 
gevallen opgenomen die per definitie 'niet in betekenende mate' zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een 
woningbouwontwikkeling van minder dan 1.500 woningen of een kantoorontwikkeling van minder dan 100.000 m2 
bruto vloeroppervlak. Deze ontwikkelingen hoeven dan niet nader onderzocht te worden op een eventuele bijdrage 
aan de luchtkwaliteit en hiervoor hoeft geen toetsing aan de grenswaarden plaats te vinden. 
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Beoordeling effect plan 
Het voorgenomen plan maakt de ontwikkeling van circa 280 woningen en een nieuw politiebureau mogelijk. Deze 
ontwikkeling leidt tot een toename van het verkeer op de wegen in de directe omgeving van het plangebied. 
Aangenomen mag worden dat de verkeersgeneratie van het voorgenomen plan kleiner is dan de verkeersgeneratie 
behorend bij een ontwikkeling van maximaal 1.500 nieuwe woningen. Aannemelijk is dan ook dat het verkeer 
behorend bij het voorgenomen plan minder effect op de luchtkwaliteit zal hebben dan het effect van 1.500 woningen 
en daarmee niet betekenende mate bijdraagt aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Hierdoor kan een 
onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit achterwege blijven en staat de luchtkwaliteit op grond van artikel 
5.16, lid 1, onder c verdere besluitvorming niet in de weg. 
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Conclusies en advies 

Winter Trust is voornemens om ter plaatse van de P2 aan het Bisonspoor in Maarssen woningen 
te realiseren. Op de P3-locatie worden conform het vigerend bestemmingsplan commerciële en 
mogelijke maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd. Dit voornemen is echter in het huidige 
bestemmingplan niet toegestaan. Om deze reden wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 
Het plan kan worden uitgevoerd als duidelijk is dat het plan niet in strijd is met de Wet 
natuurbescherming en het beleid van het Natuurnetwerk Nederland. Daarom is inzicht gewenst 
in de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden binnen de invloedsfeer 
van het plangebied en de effecten hierop. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In dit 
hoofdstuk is het advies gegeven dat voortkomt uit de conclusies van de uitgevoerde Natuurtoets. 
Tevens is aangegeven of volgens de Nederlandse wetgeving vervolgstappen aan de orde zijn.  
 

Conclusies: Beschermde gebieden 
In het plangebied is geen NNN-gebied of Natura 2000-gebied aanwezig. Er komen ook geen 
beschermde gebieden (NNN of N2000-gebieden) voor binnen de invloedsfeer van het 
plangebied. Er is zowel van indirecte als directe aantasting van de NNN en de Natura 2000-
gebieden dan ook geen sprake. (Significant) negatieve effecten zijn uitgesloten. Er is daarom 
geen noodzaak voor vervolgstappen of een uitgebreidere toetsing. 
 

Aanwezig binnen de invloedssfeer? Nee 

Effecten? Nee 

Vereiste vervolgstappen aan de orde? Nee 

Is het plan uitvoerbaar in het kader van 
de gebiedsbescherming? 

Ja 

 

Conclusies: Beschermde soorten 
Uit de bureaustudie in combinatie met het terreinbezoek is gebleken dat (leefgebied van) de 
volgende in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soortgroep aanwezig zijn 
en/of mogelijk verwacht worden in het plangebied: 

- Algemene broedvogels (potentieel broedbiotoop in de parkeergarage, het kantoorpand 
en de vegetatie). 

 
In Tabel 1 is aangegeven welke gevolgen de aanwezigheid van (het leefgebied van) deze 

soortgroep heeft voor het voorliggende plan. Aangegeven is of er sprake is van een overtreding 

van de Wet Natuurbescherming en onder welke voorwaarden het plan uitvoerbaar is.  

Soort 
(groep) 

Algemeen 
voorkomende broedvogels 

Essentieel leefgebied in 
plangebied? 

Mogelijk (potentieel broedbiotoop in de parkeergarage, 
het kantoorpand en de vegetatie) 

Is er sprake van een 
overtreding? 

Nee, mits soortspecifieke maatregelen genomen worden 

Is een ontheffing noodzakelijk Nee 

Is het plan uitvoerbaar? 
Ja, mits buiten het broedseizoen (maart t/m juli) wordt 

gewerkt 
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Zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. In het tekstkader in Bijlage I staat 

het wetsartikel uitgeschreven. De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig 

vernield/gedood of verstoord mogen worden. De initiatiefnemer/uitvoerder is verantwoordelijk 

voor een adequate naleving van de algemene zorgplicht tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Winter Trust is voornemens om ter plaatse van de P2 aan het Bisonspoor in Maarssen woningen 
te realiseren. Op de P3-locatie worden conform het vigerend bestemmingsplan commerciële en 
mogelijke maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd. Dit voornemen is echter in het huidige 
bestemmingplan niet toegestaan. Om deze reden wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.  
 
Ruimtelijke plannen, zoals dergelijke bestemmingsplan, dienen te worden beoordeeld op de 
uitvoerbaarheid in relatie tot actuele natuurwetgeving. Er dient onderzocht te worden of het 
plan effect heeft op beschermde soorten of beschermde gebieden (Wet natuurbescherming; 
Wnb en Natuurnetwerk Nederland). Ontwikkelingen mogen niet zonder meer plaatsvinden 
indien deze negatieve gevolgen hebben op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In 
dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee 
samenhangende consequenties. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In deze 
rapportage zijn de resultaten van de Natuurtoets beschreven en wordt antwoord gegeven of het 
plan uitvoerbaar is.  
 
In Figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. 

 
Figuur 1.1.  Ligging van het plangebied (rood omkaderd). Bron: Globespotter, 2016. 
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1.2 Planvoornemen 

De initiatiefnemer is voornemens om de P2- locaties aan het Bisonspoor te Maarssen te saneren 
en hier een moderne woontoren te plaatsen. Tevens is de opdrachtgever voornemens om het 
naastgelegen tankstation, dat zich naast de P2 locatie bevindt, op termijn te vervangen door een 
politiekantoor of een appartementencomplex. Ter hoogte van de P3-locatie worden commerciële 
en maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd.  
 
Zie Figuur 1.2 voor een impressie van de toekomstige situatie. 

Figuur 1.2. Impressie toekomstige situatie. Bron: Beeldkwaliteitsplan NB actualiseren op basis van 
architectenplan, 2017. 
 

1.3 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van het voorgenomen 
plan met de beschermde soorten en beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland; NNN) en het bepalen of het plan uitvoervaar is.  
 
De vragen of voor de uitvoering van het bestemmingsplan een vrijstelling geldt, dan wel een 
ontheffing of vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is en zo ja, of deze 
ontheffing of vergunning kan worden verleend, komt in beginsel pas aan de orde in een 
procedure op grond van de Wet natuurbescherming. Echter, deze vragen zijn ook relevant voor 
het bestemmingsplan omdat in deze Natuurtoets wordt beoordeeld of ten tijde van de 
vaststelling van het bestemmingsplan het op voorhand in redelijkheid duidelijk is dat de Wet 
natuurbescherming niet de uitvoerbaarheid van het plan in de weg zal staan. Het 
bestemmingsplan kan pas worden vastgesteld nadat uit een Natuurtoets duidelijk is geworden of 
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voor de activiteiten die volgen uit deze vaststelling de mogelijkheid bestaat tot het verkrijgen van 
een ontheffing of vergunning. 
 
De volgende onderzoeksvragen zijn van toepassing: 

- Welke in het kader van de Wnb beschermde soorten (en/of vaste rust- en 
verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van het plan? Vinden er als 
gevolg van de ontwikkeling die mogelijk gemaakt worden door het plan effecten plaats 
op deze soorten en worden daarbij verbodsbepalingen overtreden? Is het plan 
uitvoerbaar en zijn, zo nodig, aanvullende voorwaarden in het plan aan de orde?  

- Komen in de beïnvloedingszone van het plangebied beschermde natuurgebieden voor? 
Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de gevolgen hierop? Dienen vervolgstappen in de vorm 
van een compensatieplan opgesteld te worden of zijn andere vervolgstappen aan de 
orde? 

Op bovenstaande vragen wordt in hoofdstuk 4 en 5 een antwoord gegeven (zie ook de 
leeswijzer).  

1.4 Leeswijzer 

De Natuurtoets is als volgt opgebouwd: 
- De Natuurtoets begint met de belangrijkste conclusies gedestilleerd uit de resultaten 

van voorliggende Natuurtoets; 
- Hoofdstuk 1 geeft de aanleiding van de Natuurtoets en het planvoornemen; 
- Hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;  
- Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de methodiek van de Natuurtoets; 
- Hoofdstuk 4 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de 

beschermde soorten en gebieden in (de omgeving) van het plangebied; 
- Hoofdstuk 5 toetst het plan aan de Wet natuurbescherming en het NNN. 
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2 Wettelijk kader Wet natuurbescherming 

Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader van de soortenbescherming (paragraaf 2.2) en de 
gebiedsbescherming (paragraaf 2.3) relevant voor voorliggende Natuurtoets.  

2.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. In de voorliggende 
Natuurtoets wordt niet ingegaan op de bescherming van houtopstanden. 
 
Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het 
betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving. 

2.2 Soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I 

uit Verdrag van Bonn;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

 
De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen 
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de 
nationale wetgeving. 
 
Tijdens een bijeenkomst van het Netwerk Groene Bureau d.d. 16 december 2016 is aangegeven 
dat drie provincies (Utrecht, Overijssel en Gelderland) de geldende “Aangepaste lijst met 
jaarrond beschermde nesten” (LNV, 2009) aanhouden en blijven hanteren in de Wet 
natuurbescherming. De verwachting is dat ook overige provincies deze beschermingsstatus 
aanhouden. De lijst wordt begin 2017 door de provincies geëvalueerd en waar nodig aangepast.  
Bij voorliggende toetsing is uitgegaan dat de lijst gehanteerd blijft en dat de nesten een jaarrond 
beschermde status houden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen jaarrond beschermde 
nesten (categorie 1t/m4) en mogelijk jaarrond beschermde nesten (categorie 5). 
 
Soorten van de Vogelrichtlijn 
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit 
laatste verbod geldt niet voor een aantal vogelsoorten, indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt (zie artikel 
3.1 in tekstkader in de bijlage).  
 
Soorten van de Habitatrichtlijn 
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het 
wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
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vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen 
mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten 
behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. In 
tegenstelling tot de Vogelrichtlijnsoorten in artikel 3.1, mogen dieren behorend bij artikel 3.5 niet 
opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een aantal vogelsoorten ook vallen 
onder artikel 3.5 en daarom niet verstoord mogen worden (zie ook tabel E in de bijlage).  
 
Andere soorten 
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb, zie ook Bijlage 
tabel C en D van voorliggende rapportage. Voor soorten in bijlage A geldt een verbod op 
opzettelijk doden of vangen van dieren, opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 
voortplantings- of rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B geldt een verbod op 
opzettelijk plukken, verzamen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten. In tegenstelling 
tot artikel 3.1 en 3.5, is verstoring van deze soorten toegestaan.  
 
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor 
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt 
verschilt per provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op 
basis van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies.  
Indien bij het voornemen gestelde verboden in artikel 3.1, 3,5 of 3.10 worden overtreden, dient 
gewerkt te worden conform een gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, dan is het 
mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de provincie waarin het voornemen plaats vindt. De 
grond waarop een ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie. Zie de Bijlage voor een 
uitgebreide toelichting.   

2.3 Gebiedsbescherming 

2.3.1 Natura 2000 

Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn 
aangewezen onder de Europese Habitat- en / of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij 
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit 
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden 
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden. 

2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologisch hoogwaardige natuurgebieden; de 
Natura 2000-gebieden maken daar deel van uit. Naast de Natura 2000-gebieden bevat het NNN 
ook overige leefgebieden van soorten en – om isolatie te voorkomen - gebieden die een 
verbinding vormen tussen natuurgebieden. Het NNN is onderdeel van het actieve beleid om 
bedreigde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen. De 
natuurgebieden die behoren tot het NNN en hun functies worden planologisch beschermd, hier 
geldt het ‘nee, tenzij’- principe. De planologische bescherming betekent in het kort dat geen 
nieuwe bestemmingen worden toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting 
van de oppervlakte, de kwaliteit en de samenhang van het NNN. Hieraan wordt getoetst bij de 
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verlening van een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).   
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3 Methodiek 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek die gehanteerd wordt tijdens het bureauonderzoek 
(paragraaf 3.2) en gedurende het terreinbezoek (paragraaf 3.3) van voorliggende Natuurtoets. In 
paragraaf 3.4 wordt aangeduid hoe deze gegevens leiden tot een conclusie. 

3.1 Algemeen 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde 
gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen: 
 

1. Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en 
ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het plan; 

2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. 

3.2 Bureauonderzoek 

Afbakening beschermde soorten 
In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar soorten uit de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 
soorten van de Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en ‘andere’ beschermde soorten (artikel 3.10). 
Voorgenoemde soorten zijn in Nederland zeldzaam of hebben een Europese bescherming 
(Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten, bijlage II Verdrag van Bern en bijlage I Verdrag van Bonn) en 
moeten worden getoetst op voorkomen en het projecteffect. Treden effecten op, of worden 
verbodsbepalingen overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, 
verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Wnb. 
 
‘Andere’ beschermde soorten die zijn opgenomen in provinciale vrijstellingen (zie tabel C en D in 
de bijlage) zijn niet meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in de 
provincie dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt het voorliggende 
project. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door rekening te houden met de kwetsbare seizoenen 
van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige staat van 
instandhouding worden gegarandeerd.  
 
Bronnen 
Om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten in 
en rond het plangebied, wordt de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. 
Hierbij wordt nagegaan of er in de periode 2012-2017 beschermde soorten zijn aangetroffen in of 
nabij het plangebied. Daarnaast worden indien relevant ook regionale bronnen, atlassen, 
gebruikt. Deze atlassen maken veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 kilometer). De 
soortgegevens hebben daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het plangebied.  Aan 
de hand van de resultaten van de bureaustudie wordt een inschatting gemaakt of de betreffende 
soorten in het plangebied voor zouden kunnen komen. 
 
Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde 
gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EZ of 
provinciale digitale atlassen. Om inzicht te krijgen in de ligging van het plangebied t.o.v. van het 
NNN is de provinciale website geraadpleegd. 
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3.3 Terreinbezoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemd bureaustudie is middels een terreinbezoek 
bepaald in hoeverre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden 
op basis van aanwezig geschikt habitat. Naast directe waarnemingen kan dan aan de hand van de 
aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de verwachte aanwezige beschermde 
soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden soorten flora en fauna mogelijk niet 
kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen biotoop en 
habitatvoorkeur(en) kunnen echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk voorkomen 
van deze soorten op de locatie. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke 
gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen 
belangwekkende soorten opgetekend.  
 
Op 7 augustus 2017 is vanaf circa 08:30 een terreinbezoek uitgevoerd door een deskundig 
ecoloog van Antea Group bij licht bewolkt weer met een temperatuur van circa 20 C° 
(www.buienradar.nl). Tijdens het terreinbezoek is het plangebied te voet belopen. De 
parkeergarage is betreden. Het kantoorpand is vanaf het parkeerdek (met een verrekijker) 
bekeken en het tankstation is vanaf de openbare ruimte bekeken. 

3.4 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject 

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend 
terreinbezoek kan worden bepaald of het plan uitvoerbaar is, of een vervolgonderzoek nodig is 
om beschermde soorten uit te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden 
geadviseerd over de te volgen procedure inzake de natuurwetgeving.  
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4 Resultaten  

In paragraaf 4.1 wordt allereerst een gebiedsbeschrijving van het plangebied gegeven. 
Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 in gegaan op de resultaten van de in het gebied aanwezige of 
verwachte beschermde soorten (uiteenzetting van de resultaten van de bureaustudie en het 
terreinbezoek), waarna in paragraaf 4.3 de ligging van gebieden beschermd in het kader van de 
Wet natuurbescherming en het NNN in de omgeving van het plangebied aangegeven wordt. 

4.1 Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied is gelegen aan de rand van het winkelcentrum Bisonspoor, in het centrum van 
Maarssen (gemeente Utrecht). De locatie ligt direct tegenover Centraal Station Maarssen, dat het 
winkelcentrum afsluit van het Amsterdamrijnkanaal. Het grootste deel van het plangebied 
bestaat uit een parkeergarage met een kantoorpand aan de zuidoostzijde en een tankstation en 
garage aan de noordwestzijde. 
 
In Figuur 4.1 is een impressie gegeven van het plangebied.  
 
 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankstation 

Figuur 4.1. Impressie van het plangebied. 

Garage 

Parkeerdek en kantoor Parkeergarage 

Onderzijde kantoor Parkeerdek en kantoor 
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4.2 Beschermde soorten 

4.2.1 Resultaten bureauonderzoek 

Uit de recente verspreidingsinformatie blijkt dat in of nabij het plangebied in het verleden diverse 
beschermde soorten zijn waargenomen (binnen een straal van 2,5 kilometer). Dit betreft de 
beschermde soorten genoemd in Habitatrichtlijn (bijlage IV onderdeel a en b) en de niet-
vrijgestelde ‘andere soorten’ uit bijlage I (onderdeel a en b) van de Wet natuurbescherming 
Tevens zijn vogelsoorten vermeld die op de “Aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten” 
staan (LNV, 2009). De soorten zijn weergegeven in Tabel 4.1. 
 
 
 
 
 

Soortgroep Soort JRB HR A/B 

Vogels met een jaarrond 
beschermd nest* 

 

Buizerd X   

Gierzwaluw X   

Havik X   

Huismus X   

Kerkuil X   

Ooievaar X   

Roek X   

Sperwer X   

Zoogdieren Eekhoorn   X 

Waterspitsmuis   X 

Verschillende vleermuizen**  X  

Amfibieën Rugstreeppad  X  

Reptielen Ringslang   X 

Flora Kluwenklokje   X 

Rood peperboompje   X 

*Categorie 5: de afweging of er sprake is van een jaarrond beschermd uit categorie 5 wordt gemaakt bij de 
beschrijving van de resultaten van het terreinbezoek (paragraaf 4.2.2). 
**Vleermuizen: baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 
meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis. 
 

Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de 
terreingeschiktheid voor deze soorten, is vervolgens nagegaan of het plangebied een functie 
vervult voor (onder andere) deze soorten en of effecten aan de orde zijn. De bevindingen worden 
in paragraaf 4.2.2 uiteengezet. 

4.2.2 Resultaten terreinbezoek - ecologische bevindingen 

Op basis van het bureauonderzoek en het terreinbezoek wordt per soortgroep ingegaan op de 
eventuele (kans op) aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied.  
 
Aangezien het plangebied verhard en bebouwd is, in een verstoorde en stedelijke omgeving ligt, 
niet aansluit op grote natuur(lijke)gebieden, geen open water bevat, geen bomen bevat en het 
verspreidingsgebied van een aantal soorten niet tot aan Maarssen loopt, zijn niet alle biotoop-
kritische (sub)soortgroepen relevant. Zo zijn er onder andere op basis van het terreinbezoek geen 

Tabel 4.1. Overzicht waargenomen beschermde soorten (Habitatrichtlijn (HR), lijsten A en B behorende bij artikel 3.10 en 
vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest (JRB)) aangegeven met een ‘X’, in de directe omgeving van het plangebied 
(2,5 kilometer, NDFF, 2012-2017). Deze informatie is (deels) afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van 
BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. 
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effecten (overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wnb) aan de orde op beschermde 
(sub)soortgroepen die waarde hechten aan stabiele, specifieke en natuurlijke biotopen die niet in 
het plangebied aanwezig zijn. Het gaat daarbij om beschermde zoogdieren (waterspitsmuis: 
verbonden aan water; eekhoorn: verbonden aan een meer bos- of parkachtige omgeving), 
reptielen (ringslang), amfibieën (rugstreeppad), vissen, kevers, libellen, vlinders en overige 
soortgroepen (kreeftachtigen, weekdieren, mieren en slakken). Er is voor deze soort(groep)en 
geen essentieel leefgebied in het plangebied. Effecten zijn op voorhand uitgesloten. 

 
De overige soortgroepen worden hierna beschreven: zoogdieren (vleermuizen), vogels en flora. 
 
Vogels 
Soorten met jaarrond beschermd nest (categorie 1 t/m 4) 
Zoals blijkt uit de bureaustudie is een aantal vogelsoorten waargenomen in de omgeving van het 
plangebied waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en waar bij verwijdering of 
aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd (zoals 
de in stedelijk gebied in gebouwen broedende soorten huismus en gierzwaluw). De huismus 
broedt over het algemeen in stedelijk gebied in uiteenlopende holtes, meestal onder dakpannen 
(BIJ12, 2017a). De gierzwaluw broedt vooral in steden en dorpen, waar hij nestelt in donkere 
holtes in ventilatieschachten, spleten in muren, onder dakpannen en in kerktorens. Ook komt de 
soort tot broeden onder nokpannen (BIJ12, 2017b).  
 
Het plangebied biedt voor de huismus geen geschikte broedplaatsen, aangezien dakpannen en 
dakgoten ontbreken. De huismus is tijdens het terreinbezoek dan ook niet gezien of gehoord. 
Derhalve wordt het (huidige) plangebied en invloedszone, in relatie met de omgeving, ingeschat 
als niet essentieel leefgebied is voor deze soort. 
 
Ook voor gierzwaluwen biedt het plangebied geen geschikte broedplaatsen, aangezien spleten in 
muren en dakpannen ontbreken. Tijdens het terreinbezoek zijn dan ook geen gierzwaluwen 
waargenomen. Aangezien het plangebied sterk verstoord is en in het centrum ligt, vormt het 
plangebied ook geen geschikt foerageergebied. Bovendien biedt het plangebied geen uniek 
biotoop en zijn er in de omgeving alternatieve leefgebieden en verblijfplaatsen aanwezig. 
Derhalve wordt het (huidige) plangebied en invloedszone, in relatie met de omgeving, ingeschat 
als niet essentieel leefgebied is voor deze soort. 
 
In het plangebied zijn geen sporen (zoals braakballen, uitwerpselen, veren etc.) en/of nesten 
aangetroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid van de overige in de bureaustudie vermelde 
soorten met een jaarrond beschermd nest. Het gaat hier om de buizerd, havik, kerkuil, ooievaar, 
roek en de sperwer. Aangezien het plangebied sterk verstoord is en geen bomen bevat, 
ontbreekt broedbiotoop voor deze soorten. Gezien de beperkte omvang van het verharde 
plangebied is de mogelijkheid tot foerageren zeer beperkt. Het betreft hier voornamelijk soorten 
met een groot territorium en foerageergebied. Essentieel foerageergebied en vaste rust- en 
verblijfplaatsen kunnen daarom worden uitgesloten van het plangebied.  
 
Soorten met mogelijk een jaarrond beschermd nest (categorie 5) 
Daarnaast zijn er categorie 5-vogelsoorten, waarvan de nesten alleen jaarrond zijn beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit laatste is op het 
plangebied niet van toepassing. Er zijn geen categorie 5 soorten te verwachten die zeldzaam zijn 
in de omgeving of onvoldoende nestgelegenheden hebben in de omgeving. Derhalve zijn er geen 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die jaarronde bescherming rechtvaardigen. 
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Algemene vogelsoorten artikel 3.1 en 3.5 
De parkeergarage, het kantoorpand en de vegetatie (dat tot in de parkeergarage groeit en ter 
plaatse van de P3-locatie) om en in het plangebied vormen een beperkt broedbiotoop voor 
algemeen voorkomende en weinig-verstoringsgevoelige broedvogels, zoals de in het plangebied 
waargenomen zilvermeeuw en kauw. In het plangebied zijn uitwerpselen en een nest van een 
stadsduif waargenomen. In Hoofdstuk 5 zullen de vervolgstappen en de gevolgen van de 
ontwikkelingen in het plangebied op algemene vogelsoorten uiteengezet worden. 
 
Zoogdieren 
Vleermuizen  
Alle vleermuissoorten zijn beschermd en staan vermeld op bijlage IV van de Europese 
Habitatrichtlijn. Uit de bureaustudie is gebleken dat een aantal beschermde vleermuizen 
voorkomen in de omgeving van het plangebied (zie Tabel 4.1). Boombewonende vleermuizen, 
zoals de rosse vleermuis en de watervleermuis, verblijven in gaten, holen of scheuren van 
voornamelijk grote bomen. In het plangebied zijn geen bomen aanwezig en derhalve kunnen 
verblijfplaatsen van beschermde boombewonende vleermuizen worden uitgesloten. 
 
Naast bomen vormen ook gebouwen in potentie geschikte verblijf- en rustplaatsen voor 
vleermuizen. Gebouwbewonende vleermuizen, zoals de gewone dwergvleermuis en de 
laatvlieger, verblijven in gebouwen in kleine ruimtes met constante klimatologische 
omstandigheden (BIJ12, 2017c). Richels, dak(kant/nok)pannen, betimmeringen, dilatatievoegen, 
kieren, boeiboorden, gaten en spouwmuren bieden gebouwbewonende vleermuizen toegang en 
vormen een geschikte verblijfplaats. De bebouwing in het voorliggende plangebied biedt geen 
geschikte openingen, omdat de openingen te groot zijn of door beton geblokkeerd worden. In 
het plangebied zijn dan ook geen sporen (zoals uitwerpselen of prooiresten) aangetroffen die 
wijzen op de aanwezigheid van vleermuizen. Derhalve zijn beschermde vleermuisverblijfplaatsen 
in de gebouwen in het plangebied uit te sluiten. 
 
Tevens biedt het plangebied geen optimaal foerageergebied, omdat open water en vegetatie 
ontbreken. Het nabijgelegen Amsterdam-Rijnkanaal en het buitengebied bieden optimaler 
foerageergebied. Wellicht zal het plangebied geschikter foerageergebied bieden als de nieuwe 
bebouwing en groenstructuren eenmaal gerealiseerd zijn. Derhalve is essentieel foerageergebied 
in het plangebied uit te sluiten. 
 
Overige (land)zoogdieren 
Tijdens het terreinbezoek zijn geen sporen of individuen van andere (beschermde) zoogdieren 
aangetroffen. Deze zijn dan ook uitgesloten van het plangebied. 
 
Flora 
Aan de rand van het plangebied is openbaar groen (kornoelje) aanwezig dat tot in de 
parkeergarage groeit. Op het parkeerdek groeit sporadisch wat vegetatie zoals mos en op de 
parkeerplaats (P3-locatie) is eveneens openbaar groen aanwezig, maar tijdens het terreinbezoek 
zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Deze worden gezien het verstoorde, 
verharde en gecultiveerde karakter van het plangebied en de biotoop-specifieke eisen die die 
planten aan hun standplaats stellen, ook niet verwacht. De aanwezigheid van standplaatsen van 
beschermde flora is uitgesloten. 
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4.2.3 Samenvatting beschermde soorten 

Uit het terreinbezoek is gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 4.2 en die een 
beschermde status hebben in de Wet natuurbescherming mogelijk voor kunnen komen in het 
plangebied. In hoofdstuk 5 wordt nader op deze soorten in gegaan.  
 
Tabel 4.2: Mogelijk aanwezige beschermde soorten in het plangebied. 

Soortgroep 
Soort Beschermings-

regime 
Aanwezigheid Toelichting 

Vogels 
Algemeen  

voorkomende broedvogels 
Artikel 3.1 // 

Artikel 3.5 
Ja 

Potentiele broedlocaties 
in de vegetatie en in de 

bebouwing 

 

4.3 Beschermde gebieden 

Natura 2000-gebieden 
Plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft 
de Oostelijke Vechtplassen en is circa twee kilometer ten noordoosten van het plangebied 
gesitueerd (zie Figuur 4.2). De Natura 2000-gebieden Nieuwkoopse Plassen & De Haek, 
Uiterwaarden Lek en Broekenvelden Vettenbroek & Polder Stein bevinden zich respectievelijk 
circa 12 kilometer ten westen, 17 kilometer ten zuiden en 20 kilometer ten zuidwesten van het 
plangebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.2. Ligging Natura 2000-gebieden op afstand van het plangebied (rood omrand). Bron: AERIUS 
Calculator, 2017. 
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Natuurnetwerk Nederland 
In het plangebied is geen NNN-gebied aanwezig. Het dichtstbijzijnde NNN-gebied is op circa 420 
meter ten noorden van het plangebied gelegen (zie Figuur 4.3). Op circa 1,4 kilometer ten 
zuidwesten en 1,9 kilometer ten oosten van het plangebied zijn ook ook NNN-gebieden gelegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.3. Ligging NNN-gebieden in de omgeving van het plangebied (rood omcirkeld). Bron: Webkaart 
provincie Utrecht, 2017. 
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5 Toetsing  

In paragraaf 5.1 is de effectbepaling van het plan gegeven. In paragraaf 5.2 worden de 
werkzaamheden getoetst aan de soortenbescherming (Wnb). In paragraaf 5.3 wordt het plan 
getoetst aan het beschermingsregime van het NNN-gebied en de Wet natuurbescherming (Wnb).  

5.1 Effectbepaling plan 

De volgende biotopen worden beïnvloed door het voornemen: 
- De bebouwing wordt gesloopt; 
- Indien nodig wordt de vegetatie in en om het plangebied verwijderd; 
- Een woontoren en een appartementencomplex/politiekantoor worden gebouwd. 

5.2 Toetsing effect op beschermde soorten  

Uit het terreinbezoek is gebleken dat algemeen voorkomende vogelsoorten aanwezig zijn in het 
plangebied. De parkeergarage, het kantoorgebouw en de vegetatie vormen een beperkt 
broedbiotoop voor algemeen voorkomende vogelsoorten. Om deze reden is er enkel op deze 
soortgroep een potentieel effect aan de orde als gevolg van de ingreep. De onderstaande 
effectbeoordeling richt zich alleen op deze soortgroepen. Overige beschermde soorten zijn 
uitgesloten en ondervinden geen effect van het voornemen. 

5.2.1 Vogels 

Algemene vogelsoorten (artikel 3.1 en 3.5) 
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet 
natuurbescherming (artikel 3.1 en 3.5). De parkeergarage, het kantoorgebouw en de vegetatie in 
het plangebied vormen in potentie geschikt broedbiotoop voor algemeen voorkomende 
vogelsoorten. Indien nesten aanwezig zijn, mogen deze tijdens de broedperiode (en wanneer 
deze in gebruik zijn) niet verwijderd of verstoord worden. 
 
Met de meeste broedvogels (en de broedvogels aanwezig in het plangebied) kan echter in het 
algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden door de bouw- en 
sloopwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (de piek ligt circa in de periode van maart 
tot en met juli1) en indien concrete broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn geen 
belemmeringen vanuit de Wet Natuurbescherming aan de orde. 
 
Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen om te werken dan dient het plangebied 
(waar de werkzaamheden plaatsvinden en effect op hebben) vóór het broedseizoen ongeschikt 
gemaakt te worden voor (broed)vogels. In gebruik zijnde nesten mogen immers niet aangetast of 
verwijderd worden. Dit komt erop neer dat de vegetatie voorafgaand aan het broedseizoen 
verwijderd wordt. De gebouwen kunnen ongeschikt gemaakt worden door de gebouwen te 
strippen. Het strippen van een gebouw houdt in dat het gebouw stap voor stap van buiten naar 
binnen toe wordt afgebroken. 
 

                                                                 
1 Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en 
eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn. 
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Mochten bovenstaande werkzaamheden niet mogelijk zijn dan dient vooraf aan de 
werkzaamheden het plangebied gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van broedvogels 
door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele broedgevallen 
binnen het plangebied dan worden locatiespecifieke maatregelen voorgesteld en/of wordt het 
plangebied niet vrijgegeven en dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot nadat het 
nest niet meer in gebruik is. 
 
Indien met het bovenstaande rekening gehouden wordt, is het voorliggende plan uitvoerbaar in 
het kader van de Wet natuurbescherming (onderdeel soortbescherming) wat betreft de 
algemene broedvogels. 

5.3 Effecten op beschermde gebieden 

5.3.1 Effecten op Natura 2000-gebieden 

Uit de bureaustudie blijkt dat binnen twee kilometer afstand van het plangebied geen Natura 
2000-gebied ligt. De Natura 2000-gebieden liggen buiten het invloedsgebied van het plan wat 
betreft de meeste storingsfactoren zoals versnippering, verdroging, trillingen of geluid-, optische 
en lichtverstoring. Vanwege de afstand, de geringe omvang van de ontwikkeling in het 
plangebied en de afscherming door omliggende elementen worden effecten op soorten, habitats 
van soorten of habitattypen in enig Natura 2000-gebied door deze factoren uitgesloten. Een 
effect als gevolg van stikstofdepositie (verzuring en vermesting vanuit de lucht) wordt niet 
aannemelijk geacht aangezien er geen andere wegenstructuur wordt aangelegd. De ontwikkeling 
tot een woontoren en een appartementencomplex zal een verkeersaantrekkende werking 
hebben (in de vorm van de auto’s van de nieuwe bewoners), maar de huidige bestemming 
(parkeergarage) heeft ook al een verkeersaantrekkende werking. Derhalve zal het verschil ten 
opzichte van de huidige situatie relatief klein zijn. AERIUS berekeningen en/of een nader 
onderzoek (passende beoordeling) vanuit de Wet natuurbescherming zijn niet aan de orde. De 
gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming staat de uitvoering van het plan niet in de 
weg. 

5.3.2 Effecten op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Voor wat betreft het NNN is alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder 
compensatie. 
Er bevindt zich geen NNN binnen het plangebied. Er is van directe aantasting van de NNN dan 
ook geen sprake. In de omgeving van het plangebied liggen wel NNN-gebieden. Significant 
negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN in de nabijheid van het 
project kunnen door de afstand, afscherming en de aard van de ontwikkeling worden uitgesloten. 
De ontwikkeling in het plangebied heeft een niet wezenlijk tot beperkt effect op de directe 
omgeving van het plangebied. Vanuit dit oogpunt zijn er voor het NNN geen belemmeringen. 
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Bijlage I: Wettelijk kader 

 
Een van de doelen van de Wnb is de bescherming van inheemse flora en fauna. Vanuit deze wet 
is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het plangebied. Het uitgangspunt van de wet 
is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is 
toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, 
waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder 
voorwaarden mogelijk. Hieronder wordt uitgelegd welke verbodsbepalingen gelden, welke 
vrijstellingen er gelden en op welke gronden ontheffingen kunnen worden aangevraagd. 
 

Verbodsbepalingen soortbescherming 
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de 
Wnb. In het tekstkader van deze Bijlage (zie volgende pagina) staan de artikelen uitgeschreven. 
Het gaat om de volgende drie categorieën: 
 

- soorten van de Vogelrichtlijn; 
- soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I 

uit Verdrag van Bonn;  
- ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’), oftewel de Nationale 

soorten.   
 
Voor soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze in principe niet 
(opzettelijk) gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd 
worden. Bij Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de verstoring 
niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort. Dit 
geldt echter niet voor Habitatrichtlijnsoorten, inclusief bijlage I en II Bern en bijlage I Bonn (zie 
Tabel A van deze Bijlage voor de vogelsoorten en Tabel B van deze bijlage voor een uiteenzetting 
van soorten niet zijnde vogels). Voor de ‘andere soorten’ geldt dat verstoring is toegestaan. 
Soorten die zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb (‘andere soorten’) zijn opgenomen in 
tabel C en D van deze Bijlage.  
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10 
 

 

Artikel 3.1  Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 
 
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van 

de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
Artikel 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 

bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 

vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het 

Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

  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;  

  b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te  

  beschadigen of te vernielen, of  

  c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke  

  verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te  

  vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld 

in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de 

noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:  

  a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het  

  daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

  b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,  

  industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  

  c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter  

  plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale  

  draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

  d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  

  e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  

  f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,  

  waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van   

  natuurbeheer;  

  g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een  

  bepaald gebied, of  

  h. in het algemeen belang.  

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis 

en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken 

bevinden. 
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Tabel A. Vogels die vallen onder artikel 3.5 (Bern bijlage II, Bonn bijlage I) én in Nederland 

broeden.  

Info tabel: Ingekorte lijst van de vogelsoorten van de Conventie van Bern bijlage II. Deze lijst is 

ingekort door alleen die vogels op te nemen die volgens de Atlas van de Nederlandse 

Broedvogels (Nederlandse Fauna serie deel 5 uit 2002) en de Avifauna van Limburg (uit 2006) in 

Nederland broeden. Dwaalgasten en overwinteraars zijn derhalve niet vermeld.   

Vogels 
Appelvink 
Baardman 
Beflijster 
Bergeend 
Bergfluiter 
Bijeneter 
Blauwborst 
Blauwe kiekendief 
Boerenzwaluw 
Bontbekplevier 
Bonte strandloper 
Bonte vliegenvanger 
Boomklever 
Boomkruiper 
Boompieper 
Boomvalk 
Bosrietzanger 
Bosruiter 
Bosuil 
Braamsluiper 
Brandgans 
Bruine kiekendief 
Buizerd 
Casarca 
Cetti's zanger 
Draaihals 
Duinpieper 
Dwergmeeuw 
Dwergstern 
Engelse kwikstaart 
Europese kanarie 
Fitis 
Fluiter 
Geelgors 
Gekraagde roodstaart 
Gele kwikstaart 
Geoorde fuut 
Glanskop 
Goudhaan 
Grasmus 
Graspieper 
Graszanger 
Grauwe kiekendief 
Grauwe klauwier 
Grauwe vliegenvanger 
Griel 
Groene specht 
Groenling 

Grote bonte specht 
Grote gele kwikstaart 
Grote karekiet 
Grote stern 
Grote zilverreiger 
Havik 
Heggenmus 
Hop 
Huiszwaluw 
IJsvogel 
Kerkuil 
Klapekster 
Klein waterhoen 
Kleine barmsijs 
Kleine bonte specht 
Kleine karekiet 
Kleine plevier 
Kleine zilverreiger 
Kleinst waterhoen 
Kluut 
Kneu 
Koereiger 
Koolmees 
Kortsnavelboomkruiper 
Kraanvogel 
Krekelzanger 
Kruisbek 
Kuifmees 
Kwak 
Kwartelkoning 
Lepelaar 
Matkop 
Middelste bonte specht 
Nachtegaal 
Nachtzwaluw 
Noordse stern 
Oehoe 
Oeverloper 
Oeverpieper 
Oeverzwaluw 
Ooievaar 
Orpheusspotvogel 
Paapje 
Pestvogel 
Pimpelmees 
Poelruiter 
Porseleinhoen 
 

Purperreiger 
Putter 
Ransuil 
Rietgors 
Rietzanger 
Rode wouw 
Roerdomp 
Roodborst 
Roodborsttapuit 
Roodhalsfuut 
Rouwkwikstaart 
Sijs 
Slangenarend 
Slechtvalk 
Smelleken 
Snor 
Sperwer 
Spotvogel 
Sprinkhaanzanger 
Steenuil 
Steltkluut 
Strandplevier 
Taigaboomkruiper 
Tapuit 
Tjiftjaf 
Torenvalk 
Tuinfluiter 
Velduil 
Visarend 
Visdief 
Vuurgoudhaan 
Wespendief 
Wielewaal 
Winterkoning 
Witbandkruisbek 
Witte kwikstaart 
Witwangstern 
Woudaap 
Zeearend 
Zwarte mees 
Zwarte ooievaar 
Zwarte roodstaart 
Zwarte specht 
Zwarte stern 
Zwarte wouw 
Zwartkop 
Zwartkopmeeuw 
 

 

 



Natuurtoets 
P2- en P3-locaties Bisonspoor te Maarssen 
projectnummer 417703 
7 september 2017 revisie 00 
Winter Trust 

 

 

Soortgroep Nederlandse naam Soortgroep Nederlandse naam 

Amfibieën 
 

boomkikker   

Zoogdieren 
 

landzoogdieren 
 

hamster   

geelbuikvuurpad   otter   

heikikker   bever   

kamsalamander   hazelmuis   

knoflookpad   lynx   

rugstreeppad   noordse woelmuis   

vroedmeesterpad   wilde kat   

poelkikker   wolf   

 
Dagvlinders 

moerasparelmoervlinder   

Zoogdieren 
 

vleermuizen 
 

baardvleermuis   

apollovlinder   bechsteins vleermuis   

boszandoog   bosvleermuis   

donker pimpernelblauwtje   brandts vleermuis   

grote vuurvlinder   franjestaart   

pimpernelblauwtje   gewone grootoorvleermuis  

tijmblauwtje   grijze grootoorvleermuis   

zilverstreephooibeestje   grote hoefijzerneus   

Haften oeveraas   grote rosse vleermuis   

kevers 
 

brede geelrandwaterroofkever   ingekorven vleermuis   

gestreepte waterroofkever   kleine dwergvleermuis   

juchtleerkever   kleine hoefijzerneus   

vermiljoenkever   laatvlieger   

Libellen 
 

mercuurwaterjuffer   meervleermuis   

bronslibel   mopsvleermuis   

gaffellibel   noordse vleermuis   

gevlekte witsnuitlibel   rosse vleermuis   

groene glazenmaker   ruige dwergvleermuis   

noordse winterjuffer   tweekleurige vleermuis   

oostelijke witsnuitlibel   vale vleermuis   

rivierrombout   watervleermuis   

sierlijke witsnuitlibel   gewone dwergvleermuis   

Nachtvlinders teunisbloempijlstaart   

Zoogdieren 
 

zeezoogdieren 
 

walrus   

Reptielen 
 

Dikkopschildpad,   kemp’s zee-
schildpad,  lederschildpad, soepschilpad  

Bultrug,  gewone vinvis  
bruinvis dwergpotvis  

gladde slang   gestreepte dolfijn 

muurhagedis   gewone dolfijn   

zandhagedis   gewone spitsdolfijn   

Sporenplanten 
 

geel schorpioenmos   grijze dolfijn   

tonghaarmuts   kleine zwaardwalvis   

kleine vlotvaren   narwal   

Vissen 
steur   orka   

houting   tuimelaar   

Weekdieren 
bataafse stroommossel   witflankdolfijn,  witsnuitdolfijn  

platte schijfhoren   noordse vinvis, potvis  

Zaadplanten 
 

liggende raket   butskop  

drijvende waterweegbree   dwergvinvis  

groenknolorchis   griend,    

kruipend moerasscherm   spitsdolfijn van gray  

zomerschroeforchis   witte dolfijn  

Tabel B. Soorten die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV, Bern bijlage II, Bonn bijlage I). 
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Tabel C. “Overige Soorten” onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a.  

Soorten met een asterisk (*) zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen. Soorten met een dubbele asterisk (**) zijn in 
alle provincies, behalve Noord-Holland en Noord-Brabant, vrijgesteld. In Limburg is daarnaast de molmuis vrijgesteld, in 
Friesland de steenmarter en in Noord-Brabant het wild zwijn. 
 

Tabel D. “Overige Soorten” onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c. 

Zoogdieren 
Aardmuis* 
Boommarter 
Bosmuis* 
Bunzing** 
Damhert 
Das 
Dwergmuis* 
Dwergspitsmuis* 
Edelhert 
Eekhoorn 
Egel* 
Eikelmuis 
Gewone bosspitsmuis* 
Gewone zeehond 
Grote bosmuis 
Grijze zeehond 
Haas* 
Hermelijn** 
Huisspitsmuis* 
Konijn* 
Molmuis 
Ondergrondse woelmuis* 
Ree* 
Rosse woelmuis* 
Steenmarter 
Tweekleurige bosspitsmuis* 
Veldmuis* 
Veldspitsmuis 
Vos* 

Waterspitsmuis  
Wezel** 
Wild zwijn 
Woelrat* 

Amfibieën 
Alpenwatersalamander 
Bruine kikker* 
Gewone pad* 
Kleine watersalamander* 
Meerkikker* 
Middelste groene kikker* 
Vinpootsalamander 
Vuursalamander 

Reptielen 
Adder 
Hazelworm 
Levendbarende hagedis 

Ringslang 
Vissen 

Beekdonderpad 
Beekprik 
Elrits 
Europese rivierkreeft 
Gestippelde alver 
Grote modderkruiper 
Kwabaal 

Dagvlinders 
Aardbeivlinder 
Bosparelmoervlinder 
Bruin dikkopje 
Bruine eikenpage 

Donker pimpernelblauwtje 
Duinparelmoervlinder 
Gentiaanblauwtje 
Grote parelmoervlinder 
Grote vos 
Grote vuurvlinder 
Grote weerschijnvlinder 
Iepenpage 
Kleine heivlinder 
Kleine ijsvogelvlinder 
Kommavlinder 
Pimpernelblauwtje 
Sleedoornpage 
Spiegeldikkopje 
Veenbesblauwtje 
Veenbesparelmoervlinder 
Veenhooibeestje 
Veldparelmoervlinder 
Zilveren maan 

Libellen 
Beekkrombout 
Bosbeekjuffer 
Donkere waterjuffer 
Gevlekte glanslibel 
Gewone bronlibel 
Hoogveenglanslibel 
Kempense heidelibel 
Speerwaterjuffer 

Kevers 
Vliegend hert 

Planten 
Akkerboterbloem 
Akkerdoornzaad 
Akkerogentroost 
Beklierde ogentroost 
Berggamander 
Bergnachtorchis 
Blaasvaren 
Blauw guichelheil 
Bokkenorchis 
Bosboterbloem 
Bosdravik 
Brave hendrik 
Brede wolfsmelk 
Breed wollegras 
Bruinrode wespenorchis 
Dennenorchis 
Dreps 
Echte gamander 
Franjegentiaan 
Geelgroene wespenorchis 
Geplooide vrouwenmantel 
Getande veldsla 
Gevlekt zonneroosje 
Glad biggenkruid 
Gladde zegge 

Groene nachtorchis 
Groensteel 
Groot spiegelklokje 
Grote bosaardbei 
Grote leeuwenklauw 
Honingorchis 
Kalkboterbloem 
Kalketrip 
Karthuizeranjer 
Karwijselie 
Kleine ereprijs 
Kleine Schorseneer 
Kleine wolfsmelk 
Kluwenklokje 
Knollathyrus 
Knolspirea 
Korensla 
Kranskarwij 
Kruiptijm 
Lange zonnedauw 
Liggende ereprijs 
Moerasgamander 
Muurbloem 
Naakte lathyrus 
Naaldenkervel 
Pijlscheefkalk 

Roggelelie 
Rood peperboompje 
Rozenkransje 
Ruw parelzaad 
Scherpkruid 
Schubvaren 
Schubzegge 
Smalle raai 
Spits havikskruid 
Steenbraam 
Stijve wolfsmelk 
Stofzaad 
Tengere distel 
Tengere veldmuur 
Trosgamander 
Veenbloembies 
Vliegenorchis 
Vroege ereprijs 
Wilde averuit 
Wilde ridderspoor 
Wilde weit 
Wolfskers 
Zandwolfsmelk 
Zinkviooltje 
Zweedse kornoelje 
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Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. In het tekstkader 
hieronder staat het wetsartikel uitgeschreven.  
 

 
 
De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen 
worden. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of 
redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden 
uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten 
maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te 
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat 
dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten 
en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland. 
 

Vrijstellingen  
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 
verbodsbepalingen in de Wnb. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of 
ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied en de 
provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes 
onderscheiden.  
 

Provinciale Vrijstelling Nationale soorten (‘andere soorten’).  
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor 
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. Het Rijk heeft ook een vrijstelling gemaakt voor 
projecten die vallen onder hun bevoegdheid (projecten van nationaal belang). Zoals ook te 
herleiden is uit de tabel (tabellen A en B), hangt het per provincie af welke soort is vrijgesteld van 
de verbodsbepalingen in artikel 3.10, ook de grond waarvoor een vrijstelling geldt kan ook 
variëren tussen provincies.. 
 
Indien de Nationale soorten niet zijn vrijgesteld en daarmee het voornemen de gestelde 
verboden in artikel 3.10 overtreedt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie 
waarin het voornemen plaatsvindt. 
 

 
 

Artikel 1.11  

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en 

voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 

dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, 

een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:  

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om 

die gevolgen te voorkomen, of  

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze 

wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.  
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Ontheffingen 
Indien een soort niet onder een vrijstelling valt of niet gewerkt kan worden volgens een 
gedragscode, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Deze moet ingediend worden bij 
het bevoegd gezag. Dit is de provincie waarin de activiteit plaatsvindt.  
 
Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: 

1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
2. De activiteit leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding; en 
3. Er is sprake van een in de wet genoemd belang. 

 
In tabel E worden de belangen waaronder een ontheffing kan worden aangevraagd, opgesomd. 
Let daarbij op dat er voor Nationale soorten (‘andere soorten’) meer ontheffingsgronden 
beschikbaar zijn dan voor de beschermde soorten onder artikel 3.1 en 3.5. Indien de activiteit 
bestaat uit een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling zou alleen een ontheffing afgegeven kunnen 
worden voor Nationale soorten. Mochten desondanks soorten uit de Vogel- en/of 
Habitatrichtlijn, Bern en Bonn voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, dan kunnen 
mitigerende maatregelen worden opgesteld. Er kan dan voor de zekerheid een ontheffing 
worden aangevraagd om de mitigerende maatregelen goed te keuren. 
 
Tabel E. Ontheffingsgronden waarop een ontheffing verleend mag worden per categorie 
(artikel 3.1, 3.5 en 3.10). 

Ontheffingsgronden Artikel 3.1 Artikel 3.5 Artikel  3.10 

Soorten  van 
de 
Vogelrichtlijn 
 

Soorten van de 
Habitatrichtlijn, 
Bonn & Bern 

Andere 
soorten 

1 Er bestaat geen andere bevredigende 
oplossing 

X X X 

2 Leiden niet tot verslechtering van de 
staat van instandhouding  

X X X 

3 Opsomming van:  
volksgezondheid en openbare veiligheid 

X X X 

veiligheid van luchtverkeer X Nee X 

ter voorkoming van schade aan 
gewassen, vee, bossen, visserij  

X X X 

ter bescherming van Flora en Fauna X X X 

voor onderzoek, onderwijs, uitzetten en 
herinvoeren van soorten / teelt 

X X X 

dwingende reden van groot openbaar 
belang, met inbegrip van sociale of 
economische aard en met inbegrip van 
voor milieuwezenlijke gunstige effecten 

Nee X X 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling Nee Nee X 

schade en overlast, ter beperking omvang 
populatie, ter bestrijding van lijden en 
ziekte, bestendig beheer en onderhoud, 
algemeen belang 

Nee Nee 3.10 2a-g 
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Procedure ontheffingsaanvraag 
Voor Nationale soorten (‘andere soorten’) welke zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen 
geldt een vrijstelling. Dit betekent dat u geen ontheffing van de Wet natuurbescherming hoeft 
aan te vragen, maar u wel de zorgplicht moet nakomen. Voor Nationale soorten die niet zijn 
vrijgesteld, dient u een ontheffing beschermde soorten aan te vragen of te werken conform een 
gedragscode.  
 
Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, Conventie van Bern en Conventie van Bonn geldt 
dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft 
geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar 
uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. Indien u niet kunt 
werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende 
maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen. Wilt u zeker 
weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? 
Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren. 
 
Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten 
welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. 
Het bevoegd gezag zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de 
aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ 
(vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich 
bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.  

 
Overgangsrecht 
In het Besluit natuurbescherming is opgenomen dat de ontheffingen afgegeven onder het oude 
recht, gelden als ontheffingen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde 
voorschriften, beperkingen en voorwaarden gelden. Dit geldt eveneens voor 
omgevingsvergunningen en vvgb’s.  
 
Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb zullen de onafgeronde ontheffing aanvragen, 
ingediend vóór inwerkingtreding, conform de nieuwe wet worden behandeld. Ontheffing 
aanvragen van voor de inwerkingtreding zullen worden afgehandeld door RVO. Aanvragen die 
later ingediend worden zullen afgehandeld worden door de provincies (of het Rijk).  
De gedragscodes worden verlengd tot het moment van in werking treden van de Wet 
natuurbescherming en de nieuwe gedragscodes definitief zijn goedgekeurd. 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 is het natuurbeleid 
gedecentraliseerd naar de provincies. In hetzelfde jaar hebben de twaalf provincies met de 
staatssecretaris van het ministerie van EZ definitieve afspraken gemaakt in het Natuurpact. In 
2014 werd de term ‘EHS’ vervangen door ‘NNN’. 
 
Dit beleid blijkt noodzakelijk te zijn doordat de Nederlandse natuur steeds meer onder druk 
staat, bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel 
Nederlanders de wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt 
ruimte voor recreatie.  
 
De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en 
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar 
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).  
 
Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk 
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de 
Nederlandse natuur. Het NNN bestaat uit:  
- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde 

robuuste verbindingen;  
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);  
- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  
 
Het NNN is een plan in uitvoering. De doelstelling van het Natuurpact is om 80.000 hectare 
nieuwe natuur in te richten vóór 2027. 
 

Natura 2000-gebieden 
In de Wnb zijn bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. De 
Europese richtlijnen verplichten de lidstaten gebieden aan te wijzen met speciale 
beschermingszones (de Natura 2000-gebieden). Het doel hiervan is om de aangewezen 
habitattypes en habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen.  
 
De lidstaten moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van deze habitats en habitats van 
soorten niet te laten verslechteren of te voorkomen dat er geen storende factoren optreden voor 
de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen.  
 
Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten 
die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de 
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.  
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Bestaand gebruik 
Voor handelingen die op 31 maart 2010 bekend waren bij het gevoegd gezag en die sinds deze 
datum niet meer in betekenende mate zijn gewijzigd is het niet meer noodzakelijk om een 
vergunning aan te vragen. Deze datum kan van een later tijdstip zijn indien een Natura 2000-
gebied na 31 maart 2010 is aangewezen als beschermd gebied. Zie ook artikel 2.9 lid 2. 
 

Overgangsrecht 
In de Wnb (artikel 9.4) is opgenomen dat de vergunningen afgegeven onder het oude recht, 
gelden als vergunningen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde voorschriften 
gelden. Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb’s.  
 
Beschermde Natuurmonumenten hebben vanaf inwerkingtreding van de Wnb niet langer een 
beschermde status. Daardoor zijn deze gebieden alleen nog ruimtelijk beschermd (Barro, 
bestemmingsplannen).  
 
Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Een Voortoets geeft aan of er wel of geen (negatieve) negatieve 
effecten zijn te verwachten. Zijn er geen negatieve effecten te verwachten, dan hoeft er geen 
vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Indien er kans is op negatieve 
effecten, kan een habitattoet een verdiepingsslag geven om aan te tonen hoe groot deze 
negatieve effecten zijn. Mocht er kans zijn op significant negatieve effecten, is het mogelijk om 
een ADC-toets uit te voeren. Wordt er voldaan aan de eisen, dan kan er een vergunning worden 
afgegeven met voorschriften en beperkingen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Gemeente Stichtse Vecht is voornemens om de huidige P2-locatie op Bisonspoor te 
transformeren tot een woonlocatie met daarnaast een gemengde bestemming (nader te bepalen 
politiekantoor of een woningencomplex). Op dit moment bestaat de P2-locatie op het Bisonspoor 
uit een brandstofverkooppunt, garage, parkeerplaats en een kantoorpand. Om de 
herontwikkeling mogelijk te maken moet de bestemming aangepast worden. In het kader 
daarvan dient de watertoetsprocedure te worden doorlopen. 

1.2 Doel watertoets 

De ‘watertoets’ is een instrument waarbij de waterhuishoudkundige belangen expliciet en op 
evenwichtige wijze worden meegewogen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. 
Het is een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerders met 
elkaar in gesprek brengt in een vroeg stadium. De waterbeheerders voor de projectlocatie zijn 
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Stichtse Vecht. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van het plangebied beschreven. In dit hoofdstuk worden 
onder andere de bodemopbouw, het grondwater en de bestaande waterhuishouding in het 
plangebied behandeld. In hoofdstuk 3 wordt de wetgeving en het relevante beleidskader 
beschreven.  
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2 Huidige situatie 

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van het plangebied en het watersysteem beschreven. 
Hierbij wordt ingegaan op de ligging, de maaiveldhoogte in het gebied en de aspecten 
bodemopbouw, bestemmingsplan, grondwater, vuil- en hemelwaterafvoer en de waterkering. 
Hierbij is gebruik gemaakt van interactieve kaarten van Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden en www.dewatertoets.nl, die het plangebied toetst op waterbelangen. 

2.1 Plangebied 

Het plangebied bevindt zich in Maarssen binnen de gemeente Stichtse Vecht (zie Figuur 2-1). Het 
plangebied bestaat uit een brandstofverkooppunt, parkeerterrein en een kantoorpand. Het 
plangebied grenst aan het treinstation Maarssen en daarbij horende bushalte. Het plangebied 
grenst aan de straten Bisonspoor en Safariweg (zie Figuur 2-2) 
 

 
Figuur 2-1 Kaart van de omgeving met in het rood het plangebied (bron: Google Earth) 

 
Figuur 2-2 Locatie van het plangebied (bron: Google Earth) 
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2.2 Maaiveld 

De maaiveldhoogte van het plangebied varieert tussen NAP -0,5 m en +0,5 m. (zie Figuur 2-3). 
Aan de westzijde van het plangebied is het brandstofverkooppunt op maaiveldhoogte aanwezig. 
Het overige gebied betreft een parkeergarage met twee verdiepingen (maaiveld en NAP +2,4 m).  
 

 
Figuur 2-3 Maaiveldhoogte plangebied Bisonspoor P2-locatie op basis van AHN2 (bron: ahn.nl) 

2.3 Bodemopbouw 

In  is de bodemopbouw weergegeven van twee boringen beschikbaar in DINOLoket. Boring 
B31H2177 ligt ca. 300 m ten noordwesten van het plangebied, boring B31H405 ca. 200 m ten 
zuidoosten. De deklaag is ca. 4,5 m dik met afzettingen van klei en veen. Daaronder wordt zand 
aangetroffen uit de Formaties van Boxtel en Kreftenheye. Deze Pleistocene zanden vormen het 
eerste watervoerende pakket. 
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Figuur 2-4: Boormonsterprofiel B31H2177 en B31H0405 (bron: DINOLoket) 

2.4 Bestemmingplan 

Het vigerende bestemmingsplan op het plangebied heeft de volgende bestemmingen (zie 
Figuur 2-5): 

 Enkelstemming centrum 

 Dubbelstemming waterstaat – waterkering 

 Functieaanduidingen garage, verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg en wonen 
 



Toelichting watertoets 
Bisonspoor P2-locatie 
projectnummer 0417703.00 
27 maart 2018  
  

 
 
 
 

Blad 5 van 15 

 

 
Figuur 2-5 Bestemmingsplan van het plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

2.5 Grondwater 

In Figuur 2-6 is de grondwaterrappenkaart weergegeven met het plangebied in de zwarte cirkel. 
Hierin is te zien dat het plangebied de grondwatertrappen II en III heeft. Grondwatertrap II wordt 
gekenmerkt door een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) van minder dan 0,4 m -mv en 
een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) tussen de 0,5 en 0,8 m –mv. Grondwatertrap III 
heeft een gelijke hoge grondwaterstand (GHG <0,4 m –mv), maar de lage grondwaterstanden zijn 
dieper (GLG tussen 0,8 en 1,2 m -mv).  
 

 
Figuur 2-6 Grondwatertrappenkaart van het in zwart omcirkelde plangebied Bisonspoor P2-locatie (bron: 
maps.bodemdata.nl) 
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2.6 Watersysteem 

Ten oosten van het plangebied bevindt zich het Amsterdam-Rijnkanaal. In het plangebied bevindt 
zich geen open water, ten noorden van het plangebied bevindt zich een waterloop met in het 
noordoosten een duiker, die onderdeel uitmaakt van de primaire watergang (zie Figuur 2-7). Het 
gebied valt binnen het peilgebied van Maarssenbroek MBL_003, waarin een vast peil van 
NAP -1,65 m wordt gehanteerd.  
 

 
Figuur 2-7 Waterlopen en duikers rondom het plangebied met in het blauw de waterlopen, in het zwart het 
plangebied en in het rood de duiker (bron: legger Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)  

2.7 Vuil- en hemelwaterafvoer 

Het huidige rioleringsstelsel in het plangebied bestaat uit een gescheiden rioolstelsel. Het 
hemelwaterriool heeft een overstort in de watergang ten zuidoosten van het plangebied 
(Safariweg). 

2.8 Waterkeringen 

Het plangebied ligt ten westen van de Westkanaaldijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. In het 
bestemmingsplan is hier een zone opgenomen is als waterkering. De Legger van Rijkswaterstaat 
(kaartblad MN_KAN_70, versie 2.0, d.d.13 oktober 2014) geeft aan dat hier sprake is van een 
verticale oeverconstructie zonder beschermingszone.  
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3 Wetgeving en Beleidskader 

De wetgeving en het beleidskader spelen een belangrijke rol in het uitvoeren van een 
watertoetsprocedure. Uit de beleidsstukken van de overheden blijkt welke eisen en wensen ze 
hebben en welk belang ze hebben bij een goed beheersbaar watersysteem. 

3.1 Rijksoverheid 

Waterwet 
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden, waarmee een achttal wetten is 
samengevoegd tot één wet. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en 
grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De 
Waterwet richt zich op de zorg voor waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en 
waterfuncties (zoals de drinkwatervoorziening). De wet biedt de basis voor het stellen van 
normen ten aanzien van deze onderwerpen. Verder bevat de wet regelingen voor het beheer van 
water. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de 
afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de 
Watervergunning. 

Minstens zo belangrijk is dat zoveel mogelijk activiteiten onder algemene regels vallen. In de 
regel komt dit neer op een meldingsplicht in plaats van een vergunningenprocedure. Niet alles is 
in algemene regels vast te leggen en voor deze activiteiten in, op, onder of over watersystemen is 
er de watervergunning.  
 

De Wet gemeentelijke watertaken is onderdeel van de Waterwet. In deze Wet heeft de 
gemeente de zorgplicht gekregen voor: 

 Het doelmatig inzamelen en verwerken van overtollig afvloeiend hemelwater; 

 Het nemen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor 
de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

In de Wet milieubeheer is de derde zorgplicht voor de gemeente opgenomen. De gemeente dient 
zorg te dragen voor het inzamelen transporteren van stedelijk afvalwater. 

 
Wet ruimtelijke ordening en de watertoets  
De watertoets is per 1 november 2003 wettelijk verplicht (en vastgelegd in het Besluit ruimtelijke 
ordening). De watertoets betekent dat ruimtelijke plannen (waaronder bestemmingsplannen) die 
vanaf deze datum ter inzage worden gelegd, voorzien moeten zijn van een waterparagraaf. 
Ruimtelijke plannen van de initiatiefnemer (bijv. gemeente of projectontwikkelaar) worden 
overlegd met de waterbeheerder. 
 

In de waterparagraaf geeft de initiatiefnemer aan welke afwegingen in het plan ten aanzien van 
water zijn gemaakt. Het is een toelichting op het doorlopen proces en maakt de besluitvorming 
ten aanzien van water transparant. In geval van locatiekeuzes en bij herinrichting van bestaand 
bebouwd gebied geeft de initiatiefnemer expliciet aan welke rol de kosten en risico's van 
verdroging, verzilting, overstroming en overlast hebben gespeeld bij de besluitvorming. De 
waterparagraaf grijpt zichtbaar terug op de afsprakennotitie en het wateradvies.  
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Nationaal Waterplan 2016-2021 
In 2015 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Het plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het 
Rijk in de periode 2016-2021 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal 
Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en 
diverse vormen van gebruik van water. Belangrijke punten uit het nationaal waterplan zijn: 
 Eerst vasthouden, dan bergen en dan pas afvoeren; 

 Hemelwater zo veel mogelijk afkoppelen, mits schoon (anders eerst zuiveren); 

 Uitbreiding van verhard oppervlak zo veel mogelijk compenseren met hectares 
oppervlaktewater. 

Met deze punten zal rekening gehouden worden bij de uitvoering van de plannen. 
 
Nationaal Bestuursakkoord Water  
Met het NBW-Actueel (2008) onderstrepen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van 
Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gezamenlijke opgave om het 
watersysteem op zo kort mogelijke termijn en tegen de laagste maatschappelijke kosten op orde 
te brengen en te houden. Samenwerken is de rode draad van het geactualiseerde Nationaal 
Bestuursakkoord. Een actualisatie van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) uit 2003 
komt voort uit de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), de noodzaak tot het 
aanscherping van een aantal begrippen en het beschikbaar komen van nieuwe klimaatscenario's. 
Ook is een nieuwe fase aangebroken in het samenwerkingsproces, waarbij het zwaartepunt 
verschuift van planvorming naar uitvoering. Het NBW is een uitwerking van de uitvoering van 
waterbeleid 21e eeuw (WB21) en de KRW. De belangrijkste doelen en taken zijn: 

 het teveel (overlast) of tekort (onderlast) aan water aanpakken; 

 verbetering van de waterkwaliteit. 

3.2 Provincie Utrecht 

3.2.1 Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 

Provinciale Staten hebben op 7 december 2015 het provinciaal Bodem-. Water- en Milieuplan 
2016-2021 vastgesteld. Het opstellen van dit waterplan is een wettelijke taak van de provincie. 
Utrecht is een provincie omringd door de rivieren. Het garanderen van veiligheid tegen 
overstromingen vanuit de Rijn vraagt om een goed waterbeheer en overstromingsrobuustheid. 
Provinciale Staten hebben in het Bodem-, Water- en Milieuplan vier doelen geformuleerd, 
namelijk: 

1.  het streven naar een robuust bodem- en watersysteem,  
2. waterkwaliteiten die passend zijn voor de functie van een gebied, 
3. duurzaam gebruik van de fysieke leefomgeving en  
4. een gezonde leefomgeving.  

De prioriteit op het gebied van water staat centraal met waterveiligheid en wateroverlast en 
schoon en voldoende oppervlaktewater. 
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3.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 

De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) schrijft voor waaraan de gemeentelijke 
bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en beheersverordeningen moeten voldoen. De 
regels komen voort uit de ruimtelijke hoofddoelstelling uit de provinciale Structuurvisie. De PRV 
stelt regels voor de begrenzing van bestaand stedelijk gebied en zeer restrictieve regels voor 
verstedelijkingsbeleid in het landelijk gebied. De regels gaan onder andere over 
(on)mogelijkheden voor: 

 stedelijke ontwikkeling in het buitengebied; 

 de daaraan te stellen ruimtelijke kwaliteitseisen; 

 de Ruimte voor Ruimte-regeling; 

 de mogelijkheden voor verbrede landbouw. 

Deels krijgt de PRV zijn invulling in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS). In 
deze visie staat het accent op binnenstedelijke opgave en behoud en versterken kwaliteit 
landelijk gebied centraal.  

3.2.3 Provinciale milieuverordening 2013 (PMV) 

Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) is de provincie verplicht een verordening ter 
bescherming van het milieu vast te stellen. De provincie geeft aan deze verplichting invulling via 
de Provinciale Milieuverordening Utrecht 2013 (PMV). 
 
Grondwaterbeschermingszones zijn aangewezen in de PMV. In de verordening zijn regels 
opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater. Elke zone heeft zijn eigen 
regels. 
 
Er zijn vier typen grondwaterbeschermingszones met ieder hun eigen regels. Deze typen zijn:  

1) Waterwingebieden 
2) Grondwaterbeschermingsgebieden 
3) Boringsvrije zones 
4) 100-Jaarsaandachtsgebieden 

 
Voor dit plangebied zijn alleen grondwaterbeschermingsgebieden en 100-
jaarsaandachtsgebieden van toepassing. De regels van deze twee typen 
grondwaterbeschermingszones: 
 
Grondwaterbeschermingsgebieden 

 Regels zijn opgesteld voor: bedrijven, boringen, grond- en funderingswerken, 
buisleidingen, bodemenergie, meststoffen, begraafplaatsen, afstromend hemelwater, 
parkeerplaatsen en mijnbouwactiviteiten 

 Activiteiten beneden de dieptegrens (40m-mv) zijn verboden 

 Uitzonderingen dieptegrens: Woerden, Doorn, Amersfoort Berg en Soestduinen (3m-
mv), Driebergen, Leersum en Rhenen (10m-mv) en Beerschoten (30m-mv) 

 Regels in art. 14-18 PMV en paragraaf 2.3.2 van de toelichting van toepassing 
 
Bovendien heeft het afkoppelen van het hemelwater van het riool in een 
grondwaterbeschermingsgebied een meldingsplicht bij de Gedeputeerde Staten. 
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Volgens paragraaf 4, regels voor grondwaterbeschermingsgebieden, en artikel 16 betreffen 
verboden activiteiten buiten inrichtingen in grondwaterbeschermingsgebieden, die voor deze 
ontwikkeling van toepassing zin: 

 afstromend hemelwater van gebouwen en verhardingen binnen de bebouwde kom op 
of in de bodem te lozen; 

 een parkeerplaats voor meer dan 10 voertuigen of met een groter oppervlak dan 150 
vierkante meter aan te leggen, in stand te houden, uit te breiden dan wel daarop te 
laten parkeren, voor zover deze niet voorzien is van een deugdelijke aaneengesloten 
verharding. 

 
100-Jaarsaandachtsgebieden 

 Géén specifieke regels in de PMV 

 Stimuleringsbeleid van toepassing 

 Bijzondere zorgplicht van toepassing 

 PRV art. 2.2 van toepassing 

3.3 Beleid waterschap 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: Waterbeheerplan 2016-2021 
Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft op 16 maart 
2016 het Waterbeheerplan vastgesteld. In het Waterbeheerplan 'Waterkoers 2016-2021' 
beschrijft het hoogheemraadschap de doelstellingen voor de periode 2016-2021 voor de 
volgende ambities:  

 Veilig tegen overstromingen door het voorkomen en beperken van de gevolgen van 
overstromingen, verstandig handelen bij calamiteit en bewustzijn te creëren bij inwoners; 

 Voldoende water door eerlijke verdeling, voldoende zoetwater, stedelijk water en 
wateroverlast gezamenlijk aanpakken en een mooi en vitaal veenweide gebied behouden;  

 Gezond water door gezamenlijk de nutriënten en bestrijdingsmiddelingen terug te dringen, 
waternatuur met waarde te creëren en van effect naar bron te beschouwen;  

 Gezuiverd afvalwater door afvalwater tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten te 
zuiveren, samen te werken in de afwaterketen, innovatie van afval naar grondstof en het 
vernieuwen van rioolwaterzuivering Utrecht; 

 Genieten van water door doorstroming vaarverkeer te verbeteren, recreatief gebruik 
benutten, gezonde visstand te creëren, meewerken aan watergebonden evenementen en 
1000 jaar waterbeheer zichtbaar maken. 

 
Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 (algehele herziening) 
Het hoogheemraadschap  is verantwoordelijk voor het beheer van de wateren en 
waterstaatswerken in zijn beheersgebied. In de waterverordening worden de regels omtrent de 
beheerplannen beschreven. De waterverordening is opgestelde in 2009 en in 2016 heeft een 
algehele herziening plaatsgevonden. 
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3.4 Gemeentelijk Beleid 

Toekomstvisie 
Het ruimtelijk beleid van de gemeente Stichtse Vecht is in de Toekomstvisie Stichtse Vecht 2013-
2040 opgesteld. De visie bevat vier hoofdelen die onder te verdelen zijn in kernkwaliteiten, 
trends en ontwikkelingen, opgaven en kansen en als laatste het vervolg. Een cruciale opgave voor 
de toekomst is het behoud van het landschap binnen de gemeente Stichtse Vecht. Het gebied 
fungeert als rustpunt in zowel recreatief oogpunt als op woongebied tussen de steden Utrecht en 
Amsterdam. De voorkeur binnen de gemeente met het oog op nieuwe bouw gaat uit naar 
verdichting van het binnenstedelijk gebied. Hieronder valt onder andere herbestemming van 
bedrijfspanden. De omgeving van Maarssenbroek biedt mogelijkheden voor huisvesting, 
kantoren en hoogwaardige bedrijven zoals bedrijfsverzamelgebouwen en vergaderlocaties. 
 
Gemeentelijk rioleringsplan 
Het gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht 2017-2021 geeft aan welke doelstellingen de 
gemeente heeft op het gebied van beleidsvoornemens en (bijbehorende) maatregelen voor 
inzameling, transport en (lokale) verwerking van stedelijk afval-, hemel- en grondwater. Het plan 
geeft in het bijzonder weer op welke wijze de stappen gemaakt worden om de te zorgen voor 
een klimaatrobuuste leefomgeving.  
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4 Toekomstige situatie 

In dit hoofdstuk wordt de voorgenomen ontwikkeling beschreven en worden de wateraspecten 
vuil- en hemelwaterafvoer, effecten watersysteem en waterkering en de waterkwaliteit 
benoemd.  

4.1 Voorgenomen ontwikkeling 

Voor het Bisonspoor P2-locatie is het voornemen 300 woningen (appartementen, particulier), 
1.000 m2 horeca, retail en gezondheidszorg en 2.500 m2 voor een politiebureau of extra 
woningen (appartementen, particulier) te realiseren binnen het plangebied. Hierbij worden het 
brandstofverkooppunt, garage en kantoorpand gesloopt. De nieuwe functie past niet binnen het 
vigerende bestemmingsplan.  
 
In de huidige situatie is het plangebied volledig verhard. In de toekomstige situatie beslaat het 
westen gemengde bestemming met politiebureau of woningen, naar het oosten zijn twee erven 
gepland met woningen. In het tussenliggende gebied langs de ontsluitingsweg is openbaar groen 
opgenomen in het plan (zie Figuur 4-1). Het verhard oppervlak neemt af ten opzichte van de 
huidige situatie. Dit betekent dat het niet noodzakelijk is om oppervlaktewater te realiseren ter 
compensatie van de bestemmingswijziging. 
 
Naast het groter oppervlak onverhard in de toekomstige situatie wordt ook aan eventuele groene 
daken gedacht voor de bebouwing. Als gekozen wordt voor groene daken is in het handboek 
watertoetsproces van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aangegeven dat voor een 
groen dak met 40% onverhard en 60% verhard gerekend wordt. De compensatie van 40% kan 
alleen worden toegekend bij dakoppervlakte en niet aan toename van andere verhardingen, 
zoals parkeervoorzieningen. 
 

 
Figuur 4-1 Voorlopig stedenbouwkundig plan voor het plangebied Bisonspoor P2-locatie 
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Een groen dak wordt als 100% onverhard  oppervlak beschouwd als wordt voldaan aan: 

 Een waterbergend vermogen in de drainagelaag van minimaal 45 mm. Het 
waterbergend vermogen moet het hele jaar gegarandeerd kunnen worden. 

 De maximale leidingstijd (maximale tijd voordat de infiltratievoorziening leeg is , en de 
bergingscapaciteit weer beschikbaar is) mag maximaal 83 uur bedragen. Dit is gebaseerd 
op watersysteemnormen van het Hoogheemraadschap en betekend een maximale 
peilstijging van 30 cm en een maximale afvoer van 1,5 liter per seconde per hectare 
(l/s/ha) naar het watersysteem. 

 De aanleg van een groen dak is vergunningsplichtig in het kader van versnelde afvoer 
van overtollig hemelwater. In het ontwerp moet worden aangegeven welke onderdelen 
worden gekozen. Het dak is voorzien van een regulatiesysteem, meanderplaten of kolk. 
De werking en leidingstijd dienen door middel van uitvoeringsberekeningen en een 
berekeningsrapport te worden aangetoond.  

 Bij de vergunningsaanvraag dient een onderhoudsplan voor een termijn van 10 jaar te 
worden aangeleverd. De eisen hiervoor zijn te zien in het handboek watertoetsproces 
van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden deel 2 blz. 51. 

 Afhankelijk van het type groen dak en/of gebied kunnen aanvullende voorschriften 
worden gesteld.  

4.2 Vuil- en hemelwaterafvoer  

In het plangebied is een gescheiden rioolstelsel aanwezig. Ook bij nieuwbouw wordt dit 
gehandhaafd, conform het beleid van de gemeente Stichtse Vecht. Nagegaan dient te worden of 
de droogweerafvoer voldoende capaciteit heeft om de nieuwe functie te bedienen. Het 
hemelwatersysteem is gedimensioneerd op een volledig verhard gebied.  

4.3 Effecten watersysteem en waterkering 

Omdat in de huidige situatie het gebied volledig verhard is, is het niet noodzakelijk om 
aanpassingen door te voeren in het oppervlaktewatersysteem om de nieuwe functie mogelijk te 
maken. Wel moet bij de planuitwerking en realisatie rekening gehouden worden met de ligging 
van de locatie in de directe nabijheid van het Amsterdam-Rijnkanaal en de aanwezigheid van de 
duikerconstructie in de primaire watergang.  
 
Hoewel er geen noodzaak is om het watersysteem aan te passen voor de geplande ontwikkeling, 
biedt de ontwikkeling wel kansen om het watersysteem te verbeteren en het gebied 
klimaatbestendiger te maken. De ontwikkeling van het gebied voorziet in een groenzone aan de 
noordzijde van het plangebied. Door herinrichting van het gebied kan deze groenzone ruimte 
geven voor open water, waarmee de duikerconstructie die nu watergangen ten westen en 
oosten van het plangebied deels kan worden vervangen.  
 
Daarnaast biedt het voorlopige stedenbouwkundige ontwerp mogelijk nog ruimte om extra 
groene daken, groene gevels en bijvoorbeeld een waterplein aan te leggen. De aanleg van 
dergelijke maatregelen, voorkomt hittestress en geeft een zichtbare invulling aan 
waterbergingsopgaven die mogelijk in de toekomst zich ontwikkelen. Deze zichtbare invullingen 
helpen bij de bewustwording van bewoners en geven invulling aan klimaatadaptatie.  
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In het ontwerp van het rioolsysteem moet rekening gehouden worden met de eisen en 
randvoorwaarden die gesteld worden aan het systeem vanuit de huidige werking van het 
rioolsysteem. Hierbij geeft het zichtbaar afvoeren van hemelwater door bovengronds via 
bijvoorbeeld open goten invulling aan klimaatbewustwording. Daarnaast bieden bovengrondse 
open goten ook voordelen in de beheerkosten.  

4.4 Waterkwaliteit 

Om verontreinigingen van het grond- en oppervlaktewater te voorkomen, is het van belang om 
zo min mogelijk uitlogende of anderszins uitspoelende bouwstoffen toe te passen waardoor het 
afstromend hemelwater wordt vervuilt. 
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5 Voorstel waterparagraaf 

5.1 Aanleiding 

Gemeente Stichtse Vecht is voornemens om de huidige P2-locatie op Bisonspoor te 
transformeren tot een woonlocatie met daarnaast een gemengde bestemming (nader te bepalen 
politiekantoor of een woningencomplex). Op dit moment bestaat de P2-locatie op het Bisonspoor 
uit een brandstofverkooppunt, een parkeerplaats en een kantoorpand. Om de herontwikkeling 
mogelijk te maken moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. In het kader daarvan 
dient de watertoetsprocedure te worden doorlopen. 

5.2 Huidige situatie 

Het plangebied bevindt zich in binnen de gemeente Stichtse Vecht. Het plangebied wordt 
gegrensd door de straten Bisonspoor en Safariweg. Op het huidige plangebied bevindt zich een 
brandstofverkooppunt, parkeergarage en kantoorpand. In de huidige situatie is het gebied 
volledig verhard. In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig en er ligt een gescheiden 
rioolstelsel. 

5.3 Toekomstige situatie 

Voor het plangebied is het voornemen 300 woningen (appartementen, particulier), 1.000 m2 
horeca, retail en gezondheidszorg en 2.500 m2 voor een politiebureau of extra woningen 
(appartementen, particulier) te realiseren binnen het plangebied. Dit past niet binnen het 
vigerende bestemmingsplan. 
 
Het huidige plangebied heeft een aangenomen bebouwingspercentage van 100% verhard. In de 
toekomstige situatie neemt het oppervlak onverhard toe. Daarom is het niet nodig extra 
oppervlaktewater te realiseren ter compensatie verharding. Daarnaast is er de mogelijkheid voor 
groene daken waarbij de hoeveelheid oppervlak veranderd naar 60% verhard en 40% onverhard. 
 
De herontwikkeling van het gebied biedt kansen om de leefomgeving en het watersystem beter 
bestand te maken tegen de verwachte klimaatverandering. Door de aanleg van bijvoorbeeld 
groene daken en groene gevels kan hittestress tegengegaan worden. Herinrichting van de 
openbare ruimte biedt kansen om de lange duikerconstructie in het primaire watersysteem 
(deels) te vervangen voor open water. Verder kan de aanleg van een waterplein en/of open 
goten als afvoer van hemelwater bijdragen aan de beleving en het klimaat-/waterbewustzijn van 
bewoners en gebruikers.  

5.4 Effecten 

Door de toename van het onverhard oppervlak zal het watersysteem in het plangebied 
verbeteren. De dubbelbestemming voor het plangebied is voor een gedeelte waterstaat.  
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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