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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding  
Aan de Herenweg 9 en 11 te Maarssen staat op dit moment een blok van twee-onder-één-kap-
woningen. De eigenaar van de locatie heeft het voornemen om deze locatie te herontwikkelen. 
Hij wil de betreffende twee-onder-een-kap-woningen slopen en daarvoor in de plaats twee 
vrijstaande woningen realiseren.  
Het bouwen van de twee vrijstaande woningen is strijdig met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan. Dat betekent dat er planologische medewerking noodzakelijk is van de 
gemeente.  
 
Op 30 augustus 2017 heeft de initiatiefnemer een vooroverlegplan ingediend voor de sloop 
van de bestaande woningen en het realiseren de 2 vrijstaande woningen. Bij brief van 8 
december 2017 heeft de gemeente kenbaar gemaakt in principe bereid te zijn om onder 
voorwaarden medewerking te verlenen aan het bouwplan.  
 
Om de realisatie van de woningen planologisch mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan 
te worden aangepast. In dit bestemmingsplan wordt bovengenoemd initiatief planologisch 
mogelijk gemaakt. 

 

1.2 Ligging van het gebied 
Het plangebied ligt aan de Herenweg 9 en 11 te Maarssen. De Herenweg ligt ten noord-oosten 
van het dorp Maarssen. Hieronder, in figuur 1.1, is een luchtfoto opgenomen van de 
planlocatie.  
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Fig. 1.1   Luchtfoto Herenweg 9 en 11 te Maarssen met projectlocatie (rode pijl) 
 

1.3 Planologische situatie 
De projectlocatie valt binnen het bestemmingplan ‘Herenweg – Gageldijk’, vastgesteld 1 juli 
2014. Het perceel heeft de bestemming ‘Wonen’ (artikel 16) en ‘Tuin’ (artikel 13). Het plan 
voor de twee vrijstaande woningen past echter niet binnen de op de verbeelding aangegeven 
kaders voor de situering van de bebouwing.  
 

 
Fig. 1.2   Uitsnede verbeelding bestemmingsplan met projectlocatie (rode pijl) 
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1.4 Leeswijzer 
Allereerst volgt in hoofdstuk 2 een stedenbouwkundige beschrijving van het nieuwbouwplan 
zelf. Vervolgens bevat hoofdstuk 3 een overzicht van het geldende ruimtelijke beleid. Daarin 
komt vooral het locatiespecifieke beleid aan bod. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de 
verkeerskundige aspecten van het plan. In hoofdstuk 5 worden de milieu- en 
omgevingsaspecten van het plan besproken. Archeologie en cultuurhistorie komen in 
hoofdstuk 6 aan bod. Hoofdstuk 7 onderbouwt de uitvoerbaarheid van het plan. Ten slotte 
bevat hoofdstuk 8 nog een samenvatting en conclusie. 
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2. STEDENBOUWKUNDIGE BESCHRIJVING 
 

2.1 Beschrijving van de huidige situatie 
Plangebied 
Het plangebied rondom de planlocatie kenmerkt zich door langgerekte smalle percelen 
grenzend aan de Herenweg en Gageldijk. Deze eerste dwarsdijken van de ontginning zijn nog 
goed herkenbaar als ontginnings-as en bebouwingslint. De aanwezige tuinen dragen bij aan 
het groene karakter van de dijken. 
De bebouwing staat in het algemeen langs de hoofdontsluitingswegen en ligt meestal iets 
terug op ruime kavels. De bebouwing bestaat voornamelijk uit (voormalige) boerderijen, 
woningen en bedrijfsgebouwen. Het lint is tweezijdig bebouwd en varieert in openheid. Naast 
agrarische (tuinbouw)bedrijven is ook niet-agrarische bedrijvigheid in het lint opgenomen. 
Vanwege de beperking in de perceelsgrootte zijn de agrarische bedrijven relatief kleinschalig. 
De bebouwing langs de Herenweg betreft in hoofdzaak een groot aantal relatief kleine 
eengezinswoningen (burgerwoningen), afgewisseld met bedrijfswoningen. De bebouwing is 
individueel, afwisselend en staat meestal vrij. 
Hoofdgebouwen zijn met de voorzijde gericht op de weg. Rooilijnen volgen de weg en 
verspringen her en der. Woningen hebben een eenvoudige tot gedifferentieerde opbouw 
bestaande uit een onderbouw van één tot twee lagen met kap. 
De bedrijfsgebouwen als hallen en schuren liggen meestal achter en soms naast de 
woongebouwen. Het erfdeel voor het bedrijfsgedeelte is vaak verhard. Veel bedrijfsge- 
bouwen zijn in de loop der jaren zodanig hoog geworden dat ze het landelijke karakter 
aantasten. 
De woonpercelen hebben veelal een ruime opzet. Op diverse percelen heeft reeds korter of 
langer geleden nieuwbouw plaatsgevonden. Dat heeft ertoe geleid dat de uitstraling van de 
Herenweg (in de omgeving van de projectlocatie) gemiddeld genomen als hoogwaardig kan 
worden aangemerkt. 
 
Bestaande woningen 
Op dit moment staan er op het perceel twee aaneengeschakelde zeer oude Veenhuizen uit de 
periode eind 1890. De woningen met nummer 11 is fors aan het verzakken waardoor reeds 
vele scheuren in de muur tussen beide woningen zijn ontstaan. Uit veiligheidsoverwegingen is 
nu reeds het gas afgesloten. Gevolg van de verzakkingen is ook dat de vloer inmiddels scheef 
is komen te liggen, waardoor bewoning nagenoeg onmogelijk is.  
Beide woningen voldoen niet meer aan de bouwkwaliteitseisen van deze tijd, hebben 
bovendien zeer slechte isolatie waardoor energieverbruik zeer hoog is. Overigens, ook deze 
tuinen (veengrond) zijn flink verzakt (meer dan een meter), waardoor tijdens regen enorme 
waterpartijen ontstaan. Daardoor ontstaat er weer een vochtprobleem voor de woningen.  
 



 
 

  
 

9 

Het algehele aanzicht van de woningen is zeer slecht en de staat van de huizen is eveneens 
zeer slecht. Als gevolg van deze slechte staat is in de huizen ook ongedierte aangetroffen, zoals 
ratten en muizen. Kortom: de woningen zijn nagenoeg onbewoonbaar. 
Voorts passen de huizen niet meer in het huidige straatbeeld, te meer nu in de directe 
omgeving ook vrijstaande nieuwe woningen zijn gebouwd. 
 
Tevens zijn de tuinen van de woningen niet logisch gepositioneerd (zie onderstaande figuur 
2.1). Met het nieuwbouwplan kan de indeling worden aangepast (zie figuur 2.2).  
 
 

 
Fig. 2.1 Bestaande situering Herenweg 7 en 9 te Maarssen 
 

2.2 De toekomstige situatie 
Bouwplan 
Het plan bestaat uit de sloop van de bestaande twee-onder-een-kap woningen, en het 
realiseren van twee vrijstaande woningen. De woningen worden voorzien van een bijgebouw 
(garage).  
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Beoogd is om woningen te bouwen met een volume van maximaal 800 m3. Het bebouwd 
oppervlak van beide woningen zal ongeveer 120 m2 bedragen. De maximale bouwhoogte 
wordt gesteld op 10 meter voor wat betreft de woningen. De bijgebouwen krijgen een 
maximale bouwhoogte van 3 meter.  
 
Situering en doorzicht 
De kavels zullen worden gesplitst in twee kavels (één van 980 m2 en één van 1.100 m2). Voor 
wat betreft de situering van de woningen wordt het volgende opgemerkt.  
 
Herenweg 9 en 11 valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een belangrijke waarde van de 
linie is het doorzicht op het achterliggende landschap. Om deze reden is vanuit verschillende 
invalshoeken onderzocht wat het effect van de voorgestelde ontwikkeling op het doorzicht is.  
 
Allereerst wordt opgemerkt dat de kadastrale indeling van het perceel enigszins ongebruikelijk 
is. Op het belendende perceel staat immers een grote hal, exact op de erfgrens. De 
aanwezigheid van deze hal vormt vanwege de situering reeds een belemmering van het 
doorzicht naar het achterland.  
Voorts heeft het bouwvlak waarop de (voormalige) twee-onder-een-kapper kon worden 
gebouwd ingevolge het vigerende bestemmingsplan een breedte van 21 meter. In de 
toekomstige situatie worden er twee bouwvlakken gecreëerd, met een breedte van 9 meter. 
Dat betekent in totaal (beide kavels) een breedte van 18 meter. Dat is een afname van (de 
breedte van) het bebouwd oppervlak ten opzichte de oude (planologische) situatie.  
In de nieuwe situatie wordt overigens wel een strook aangebracht tussen de beide woningen, 
welke de bestemming ‘Tuin’ krijgt. Deze strook loopt in zijn geheel naar achteren (fig. 2.2). 
Daardoor wordt voorkomen dat latere bebouwing buiten het bouwvlak alsnog het doorzicht 
naar achteren gaan belemmeren. Om te voorkomen dat binnen deze bestemming alsnog 
vergunningvrij bouwwerken kunnen worden gebouwd, krijgt deze strook ook de specifieke 
aanduiding ‘Landschapswaarden’. In de planregels wordt geregeld dat de gronden met de 
specifieke aanduiding ‘Landschapswaarden’ niet worden beschouwd als erf in de zin van artikel 
1 van bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment 
van de datum van inwerkingtreding van dit plan. 
 
Overigens is nog onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de zuid-oostelijk gelegen woning 
(nummer 11) meer naar rechts te verplaatsen dan nu in figuur 2.2 (zie hieronder) is 
aangehouden. Dat zou namelijk een stedenbouwkundig voordeel hebben gegeven voor wat 
betreft het doorzicht naar het achterland. Het nadeel hiervan zou echter zijn dat de woning 
met nummer 11 te dicht op de grens zou komen te liggen van het naastgelegen perceel. Dit 
wordt zowel uit het oogpunt van stedenbouw als uit het oogpunt van een goed woon- en 
leefklimaat als onwenselijk beschouwd, en weegt niet op tegen het beperkte voordeel van een 
eventueel doorzicht. Bovendien zou dit een belemmering kunnen gaan opleveren voor de 
bedrijfsvoering ter plaatse. Om voornoemde redenen wordt de situering zoals opgenomen in 
figuur 2.2 als het meest passend beschouwd.   
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Geconcludeerd moet worden dat het achterliggende open landschap van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, de inundatievelden, op dit moment niet of nauwelijks zichtbaar is vanaf de 
Herenweg. Het doorzicht wordt doorbroken door bebouwing en opgaande beplanting. De 
openheid van de linie is in feite alleen echt beleefbaar vanaf de Maarsseveensevaart. In de 
nieuwe situatie zal het aanwezige groen / bosschages worden verwijderd, waardoor er sprake 
zal zijn van een verbetering van het doorzicht. Bovendien is voor het planten van nieuwe 
beplanting buiten het bouwvlak een omgevingsvergunning nodig. Een voorwaarde voor het 
verlenen van deze omgevingsvergunning is dat de waarden van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie niet mogen worden aangetast.   
 
Verkeer en parkeren 
De nieuwe vrijstaande woningen krijgen ieder een eigen oprit welke aansluit op de Herenweg.  
Het perceel bevat ruimte genoeg voor tenminste twee parkeerplaatsen per woning.  
 
Ontwerp 
Wat betreft het ontwerp van de woning wordt uitgegaan van een klassieke en ingetogen 
uitstraling, met tegelijkertijd een zorgvuldige detaillering. Er wordt gebruik gemaakt van 
verschillende en authentieke bouwmaterialen zodat de klassieke stijl duidelijk wordt. De 
woningen worden wat betreft opzet in de lengterichting gesitueerd (dus haaks op de 
Herenweg). Verwezen wordt naar onderstaande figuur.  
 
Het slopen van de bestaande woningen en het oprichten van de nieuwe geeft door de nieuwe 
positionering en de uitstraling een kwaliteitsimpuls aan de omgeving. Stedenbouwkundig is dit 
daarom een wenselijke ontwikkeling. 
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Fig. 2.2 Nieuwe situering Herenweg 7 en 9 te Maarssen 
 

2.3 Conclusie   
Het voorgaande rechtvaardigt de conclusie dat het voorliggende bouwplan weliswaar afwijkt 
van de bestemmingsregeling uit het vigerende bestemmingsplan, maar wel resulteert in een 
verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van het perceel en de direct aangrenzende woon- en 
leefomgeving. Bovendien sluit het plan beter aan op de bestaande bebouwing. Vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt wordt het bouwplan daarom positief beoordeeld en bestaat er 
(stedenbouwkundig gezien) geen bezwaar tegen dit plan. 
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3. RUIMTELIJK BELEID 
 
 

Dit hoofdstuk bevat het relevant ruimtelijk beleid voor het projectgebied en nieuwbouwplan, 
dat door de verschillende overheden in verdragen, visies, beleidsnota’s en overige 
documenten is vastgelegd. 

 

3.1 Nationaal 

3.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
Op 11 september 2020 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 
Nationale Omgevingsvisie vastgesteld (NOVI). De NOVI biedt een langetermijnperspectief op 
de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland tot 2050. Met de NOVI geeft het kabinet 
richting aan de grote opgaven die het aanzien van Nederland de komende dertig jaar ingrijpend 
zullen veranderen. Denk aan het bouwen van nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van 
duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire 
economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. Alles met zorg voor een gezonde bodem, 
schoon water, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving. 
 
Met de NOVI benoemt het Rijk nationale belangen, geeft het richting op de vier prioriteiten en 
helpt keuzes maken waar dat moet. Want niet alles kan overal. Deze visie is ontwikkeld in 
nauwe samenwerking met provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke 
instellingen en burgers. 
 
De NOVI richt zich op vier prioriteiten. Deze onderwerpen hebben onderling veel met elkaar 
te maken en ze hebben gevolgen voor hoe we onze fysieke leefomgeving inrichten. De 
Nationale Omgevingsvisie helpt bij het maken van de noodzakelijke keuzes:  
 

§ Ruimte maken voor de klimaatverandering en energietransitie 
§ De economie van Nederland verduurzamen en ons groeipotentieel behouden 
§ Onze steden en regio’s sterker en leefbaarder maken 
§ Het landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen 

 
De NOVI is vastgesteld op grond van de geldende regelgeving omdat de Omgevingswet nog 
niet in werking is. De NOVI voldoet tevens aan de eisen die de Omgevingswet stelt aan een 
omgevingsvisie. Zodra de Omgevingswet in werking is getreden, zal deze omgevingsvisie dan 
ook gelden als de Nationale Omgevingsvisie in de zin van deze wet. 
 
Bij de realisatie van dit plan zijn er geen nationale belangen in het geding. 
 
Conclusie 
Het initiatief heeft geen betrekking op één van de rijksbelangen die zijn opgenomen in de 
NOVI. Het initiatief past dan ook binnen het beleidskader van de NOVI. 
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3.1.2 Besluit ruimtelijke ordening 
Ingevolge artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijk ordening dient in de toelichting bij een 
bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, te worden getoetst 
aan de zogenaamde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. Doelstelling van deze ladder is een 
goede ruimtelijke ordening te waarborgen door een optimale benutting van de ruimte in 
stedelijke gebieden.  
 
Uitgangspunt is dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling in beginsel in bestaand stedelijk gebied 
wordt gerealiseerd. Als dat niet mogelijk is, dan moet worden gemotiveerd waarom die 
ontwikkeling niet in bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd. 
 
Artikel 3.1.6 lid 2 luidt als volgt: 
 
‘De toelichting van een bestemmingsplan, dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 
maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. 
Indien blijkt, dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan 
worden voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de 
mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk 
gebied.’ 
 
Allereerst dient de vraag te worden beantwoord of hier daadwerkelijk sprake is van een 
‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. Artikel 1.1.1 lid 1 onder i van het Besluit ruimtelijke ordening 
geeft voor ‘stedelijke ontwikkeling’ immers de volgende definitie: 
 
‘ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.’ 
 
In het Besluit ruimtelijke ordening is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgelegd. 
Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de 
ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Voor woningbouwlocaties geldt volgens de 
zogenaamde overzichtsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State over de 
‘ladder voor duurzame verstedelijking’ (ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724) dat 'in 
beginsel' sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als er meer dan 11 woningen 
gerealiseerd worden.  
 
Conclusie 
Nu het plan hier twee woningen bevat, is er geen sprake van een nieuwe stedelijk ontwikkeling 
als bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 onder i van het Besluit ruimtelijke ordening. Gelet op het 
voorgaande kan een nadere toelichting als bedoeld in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke 
ordening hier achterwege blijven. 
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3.1.3 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft het Rijk de juridische kaders die 
nodig zijn voor het beleidsmatig borgen van het ruimtelijk rijksbeleid. Het Rijk heeft het Barro 
vastgesteld op 22 augustus 2011. De meest recente wijziging heeft op 18 mei 2016 
plaatsgevonden. Het Rijk heeft in het Barro opgenomen: 
 
1. Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
2. Kustfundament 
3. Grote Rivieren 
4. Waddenzee en waddengebied 
5. Defensie 
6. Erfgoederen van uitzonderlijke waarde  
7. Rijksvaarwegen 
8. Hoofdwegen en landelijke spoorwegen 
9. Natuurnetwerk Nederland 
10. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament 
11. IJsselmeergebied  
12. Elektriciteitsvoorziening 
13. Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
14. Ruimtereservering parallelle Kaagbaan 
 
De projectlocatie ligt binnen het gebied aangewezen als ‘erfgoed van uitzonderlijke universele 
waarden’, namelijk de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Nieuwe Hollandse Waterlinie dient als 
erfgoed te worden behouden en ontwikkelen, waarbij ontwikkeling is gericht op passende 
nieuwe functies en het vergroten van het economisch potentieel. De kernkwaliteiten mogen 
bij ontwikkelingen niet worden aangetast.  
 
Onderhavig plan ziet op de splitsing van een bouwblok voor 2 twee-onder-een-woningen naar 
2 vrijstaande woningen. De kernkwaliteit van het erfgoed de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
worden hiermee niet aangetast.  
 
Conclusie 
Het Barro vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan aan de Herenweg 9 en 11 
te Maarssen.    
 

3.2 Provinciaal  

3.2.1 Omgevingsvisie Provincie Utrecht 
Op 10 maart 2021 heeft Provinciale Staten de Omgevingsvisie Provincie Utrecht vastgesteld. 
De Omgevingsvisie bevat de integrale lange-termijn-ambities en beleidsdoelen voor de fysieke 
leefomgeving van de provincie Utrecht vast. De ruimte in de provincie is beperkt terwijl de 
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vraag naar ruimte groot is. Dat stelt de provincie Utrecht voor een grote uitdaging: 'hoe gaan 
we om met de groei van inwoners en bedrijven zonder dat dit ten koste gaat van een prettige 
en gezonde leefomgeving? We móeten keuzes maken'. Daarom is het uitgangspunt om waar 
mogelijk te kiezen voor slim combineren en concentreren. 
 
Met zeven beleidsthema’s wordt richting gegeven aan de ontwikkeling en de bescherming van 
onze gezonde en veilige leefomgeving. In 2050 moet er sprake zijn van een inclusieve en 
circulaire provincie Utrecht: 
 

§ waarin Stad en land gezond zijn; 
§ die Klimaatbestendig en waterrobuust is; 
§ waarin Duurzame energie een plek heeft; 
§ met Vitale steden en dorpen; 
§ die Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar is; 
§ met een Levend landschap, erfgoed en cultuur; 
§ die een Toekomstbestendige natuur en landbouw heeft. 

 
- Slim combineren 
Met slim combineren bedoelt de provincie Utrecht dat de beschikbare ruimte op meerdere 
manieren gebruikt kan worden. De provincie combineert bijvoorbeeld het versterken van de 
rivierdijken met de ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes en nieuwe recreatie- en 
natuurgebieden. Door te zorgen dat het autoverkeer op de dijken vermindert, ontstaat er meer 
ruimte voor wandelaars en fietsers. 
 
- Concentreren 
Concentreren betekent bijvoorbeeld dat nieuwe woningen voornamelijk gebouwd worden 
dichtbij stations en in steden en dorpskernen. Diverse voorzieningen zijn dan in de buurt en 
goed bereikbaar. Als het nodig is om kernen leefbaar te houden, is daarnaast een kleine 
uitbreiding mogelijk. Daarbij is voldoende ruimte om te bewegen en voldoende groen en water 
belangrijk. En door te bouwen in bebouwd gebied (concentreren), wordt er juist gezorgd dat 
er op andere plekken in de provincie ruimte overblijft voor andere zaken dan wonen. Denk aan 
natuur, het verbouwen van voedsel en het opwekken van zon- en windenergie en het 
verbouwen van voedsel. 
 
Planspecifiek 
Het plan voor de Herenweg 9 en 11 bestaat uit het slopen van een oud blok twee-onder-een-
kap-woningen. Daarvoor in de plaats worden op twee gesplitste kavels twee vrijstaande 
woningen gebouwd, die voldoen aan de (duurzame) kwaliteitseisen van deze tijd. De woningen 
worden gerealiseerd binnen een bebouwingslint welke eveneens voor het grootste deel al 
bestaat uit vrijstaande woningen. Hoewel op kleine schaal, draagt het plan bij aan het vitaal 
houden van het bebouwingslint van de Herenweg en daarmee de woonvoorraad van 



 
 

  
 

17 

Maarssen. Het plan past daarmee binnen de uitgangspunten van de Omgevingsvisie Provincie 
Utrecht.   

3.2.2 Interim Omgevingsverordening 
Op 10 maart 2021 hebben Provinciale Staten de Interim Omgevingsverordening vastgesteld. 
In de Interim Omgevingsverordening zijn onder andere de regels uit de Omgevingsvisie 
rechtstreeks overgenomen, waarbij een verduidelijking is gegeven op de wijze van het 
overnemen van de provinciale regeling in (gemeentelijke) ruimtelijke plannen. De 
Omgevingsverordening is (vooralsnog) gebaseerd op artikel 4.1, eerste lid, van de Wro. Op 
basis van dit artikel kunnen, met het oog op een goede ruimtelijke ordening, Provinciale Staten 
regels stellen omtrent de inhoud, toelichting of onderbouwing van ruimtelijke plannen. 
Hieronder vallen de bestemmingsplannen (inclusief de uitwerkings- en wijzigingsplannen), 
besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) waarbij 
afgeweken wordt van een bestemmingsplan, beheersverordeningen en 
projectuitvoeringsbesluiten op basis van de Crisis en herstelwet. Doel van de verordening is 
om een aantal provinciale belangen te laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau.  
 
Planspecifiek 
- Kernrandzone 
Het plan ligt binnen het gebied dat in de Interim Omgevingsverordening onder meer wordt 
aangeduid als ‘Wonen, werken, recreëren’ (kaart 18). Binnen deze aanduiding valt het plan 
onder meer binnen de zogenaamde ‘Kernrandzone’. De kernrandzone is het gedeelte van het 
landelijk gebied dat direct aansluit aan de rode contour. Deze zone om de Utrechtse kernen is 
van grote waarde voor de leefbaarheid van de kern als uitloopgebied en door de hier 
aanwezige stedelijke functies. De kwaliteiten en mogelijkheden van de kernrandzones vragen 
om specifiek gemeentelijk beleid gericht op het behouden en versterken van de ruimtelijke 
kwaliteit. Als dit nodig is voor de realisatie van ruimtelijke kwaliteitsversterking, kan met dit 
beleid ook nieuwe verstedelijking mogelijk worden gemaakt. De aard en omvang van deze 
verstedelijking dient in redelijke verhouding te staan tot deze gewenste kwaliteitsversterking. 
En de aard en omvang van de gehele ontwikkeling dient in redelijke verhouding te staan tot de 
kern waaromheen de betreffende kernrandzone gelegen is. 
 
De kernrandzone, het gebied grenzend aan stad of dorp, heeft vaak een multifunctioneel 
karakter. Naast landbouw bevinden zich hier stedelijke functies, zoals verspreid liggende 
woningen, sportvelden, recreatieve voorzieningen, volkstuinen, begraafplaatsen en 
rioolwaterzuivering. De zone is van grote waarde voor de leefbaarheid van de kern. 
Uit de provinciale structuurvisie blijkt dat verstedelijking binnen de kernzone mogelijk is, mits 
dit ruimtelijke en landschappelijk goed ingepast wordt, zodat het plan past bij de kenmerken 
en verstedelijkingsstructuren van kern en kernrandzone.  
 
Het plan voor de Herenweg 9 en 11 bestaat uit het slopen van een oud blok twee-onder-een-
kap-woningen. Daarvoor in de plaats worden op twee gesplitste kavels twee vrijstaande 
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woningen gebouwd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van deze tijd. De woningen worden 
gerealiseerd binnen een bebouwingslint welke eveneens voor het grootste deel al bestaat uit 
vrijstaande woningen. Hoewel op kleine schaal, kan gezegd worden dat met dit plan er een 
kwaliteitsverbetering plaatsvindt binnen de kernrandzone.  

 
- Natuur 
Het perceel Herenweg 9 en 11 valt net buiten de aanduiding ‘Natuur’. Niettemin dient bij 
nieuwe (bouw)ontwikkelingen ook rekening te worden gehouden met mogelijke invloeden op 
nabijgelegen natuurwaarden, met beschermde gebieden en soorten.   
Verwacht wordt echter dat de sloop van de woningen Herenweg 9 en 11, en de realisatie van 
de twee vrijstaande woningen, geen negatieve invloed heeft op de betreffende 
natuurwaarden (zie hiervoor ook paragraaf 4.3.1 en 4.3.2).  
 

 
Fig. 3.1 Uitsnede kaart Interim Omgevingsverordening (Natuur) 
 
De Interim Omgevingsverordening bevat voorts geen bepalingen die specifiek van toepassing 
zijn op deze ontwikkeling. Daarmee kan gesteld worden dat het plan niet strijdig is met de 
Interim Omgevingsverordening.  
 

3.2.4 Gemeentelijk beleid 

3.2.4.1 Focus op morgen, Toekomstvisie Stichtse Vecht 2013-2040 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 29 januari 2013 de toekomstvisie ‘Focus op 
Morgen’ vastgesteld. De visie is gericht op de periode 2013 - 2040 en vormt een opmaat naar 
een nieuwe structuurvisie. De toekomstvisie is niet geldend als structuurvisie en daarom niet 
bindend. Het is wel van belang rekening te houden met de inhoud ervan.  
De toekomstvisie richt zich op opgaven verdeeld in mensen, gebied, economische vitaliteit en 
bestuurlijke opgaven. In de toekomstvisie wordt beperkt bouwen toegelaten, mits het 
buitengebied zoveel mogelijk wordt ontzien. De visie erkent dat, gelet op de demografische 
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ontwikkeling, extra woningbouw noodzakelijk is. De voorkeur gaat daarbij uit naar verdere 
verdichting van het binnenstedelijk gebied.  
 
In onderhavig plan is in wezen geen sprake van verdichting, maar van een wijziging bestaande 
woonpercelen. De sloop van de oude twee-onder-een-kap-woningen en de realisatie van de 
nieuwbouw betekent een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van het perceel en de direct 
aangrenzende omgeving. Daarmee sluit dit plan aan op de uitgangspunten van de 
toekomstvisie. 
 
Woonvisie 2017 - 2022 
In de op 1 juni 2016 vastgestelde Woonvisie 2017 - 2022 beschrijft de gemeente Stichtse Vecht 
haar ambitie op het gebied van wonen in de gemeente. De gemeente formuleert haar ambitie 
door middel van negen beleidsuitspraken: 
1. samenwerken met corporaties, inwoners en private partijen in een platform; 
2. prioriteit ligt bij bouwen voor eigen inwoners en daarnaast ook voor de regio; 
3. zorgen voor een toekomstbestendige woningvoorraad; 
4. bij nieuwbouw realisatie van 30 % sociale huur en koop; 
5. afspraken over bestaande sociale woningvoorraad; 
6. stimuleren voor een groter huuraanbod voor middeninkomens; 
7. ervoor zorgen dat iedereen zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kan blijven 

wonen; 
8. inzetten op duurzaamheid; 
9. investeren in gebiedsgerichte leefbaarheid en veiligheid. 
 
Het plan voor de Herenweg 9 en 11 voegt geen woningen toe, het betreft slechts het 
vervangen van een blok met twee-onder-één-kap-woningen door twee vrijstaande woningen. 
Niettemin sluit dit plan aan op de doelstellingen zoals opgenomen in de woonvisie. Het plan 
draagt immers bij aan een toekomstbestendige woningvoorraad. Met dit bouwplan worden 
immers twee oude woningen gesloopt en vervangen door twee woningen welke voldoen aan 
de bouwkwaliteits- en duurzaamheidseisen van deze tijd. Bovendien verhoogt het plan de 
ruimtelijke kwaliteit van de nabije woon- en leefomgeving. 

3.2.4.2 Ontwerp-Omgevingsvisie Stichtse Vecht 
Inmiddels werkt de gemeente Stichtse Vecht aan een nieuwe Omgevingsvisie. Het ontwerp 
daarvan heeft op 1 juni 2021 ter inzage gelegen. De Omgevingsvisie bevat de belangrijkste 
ambities en keuzes voor onze fysieke leefomgeving. Denk aan de huizen en andere gebouwen, 
maar ook aan groen, water en wegen. De Omgevingsvisie beschrijft hoe de gemeente er in 
2040 uit zou moeten zien.  
 
De Omgevingsvisie Stichtse Vecht bevat de volgende opgaven en verantwoordelijkheden:  
 
§ Gezondheid voor iedereen 
§ Ruimte voor de verstedelijkingsopgaven (wonen en werken)  
§ Goede bereikbaarheid in een steeds vollere regio  
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§ Prettig leven in de kernen 
§ Ruimte voor recreatie 
§ Toekomstbestendig vitaal platteland  
§ Werken aan klimaatverandering  

 
De Ontwerp-Omgevingsvisie bevat geen specifieke uitgangspunten voor de projectlocatie. Het 
plan voor de Herenweg 9 en 11 bestaat uit het slopen van een oud blok twee-onder-een-kap-
woningen. Daarvoor in de plaats worden op twee gesplitste kavels twee vrijstaande woningen 
gebouwd, die voldoen aan de (duurzame) kwaliteitseisen van deze tijd. De woningen worden 
gerealiseerd binnen een bebouwingslint welke eveneens voor het grootste deel al bestaat uit 
vrijstaande woningen. Het plan draagt bij aan het vitaal houden van de woningvoorraad. Het 
plan sluit daarmee aan op de uitgangspunten van de ontwerp-Omgevingsvisie.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het plan aansluit bij de uitgangspunten van het ruimtelijke 
beleid van de gemeente Stichtse Vecht.  

3.2.4.3 Welstandsbeleid 
Het welstandsbeleid van de gemeente Stichtse Vecht is vastgelegd in de welstandsnota uit 
2013 (‘Welstand Stichtse Vecht 2013’). Uit deze welstandsnota blijkt dat de projectlocatie is 
gelegen in een gebied dat wat betreft welstandsniveau gekwalificeerd is als ‘gewoon’. Het 
beleid is gericht op het behoud van de cultuurhistorische bebouwing, het karakteristieke 
profiel van de lintwegen en het inperken van grote oppervlakken verharding. 
Bij de advisering over woongebouwen en bedrijfsgebouwen zal onder meer aandacht worden 
geschonken aan de mate van afwisseling en individualiteit in de massa in combinatie met een 
terughoudende vormgeving en traditioneel gebruik van materialen en kleuren. 

 
Conclusie 
In het kader van de verlening van de omgevingsvergunning wordt het bouwplan getoetst aan 
redelijk eisen van welstand, met in achtneming van de hierboven genoemde uitgangspunten.  

3.2.4.4 Beeldkwaliteitplan Herenweg – Gageldijk 
Voor het gebied Herenweg – Gageldijk is in 2013 een beeldkwaliteitplan opgesteld. De 
gemeente wil met dit beeldkwaliteitplan sturing geven aan de gewenste ruimtelijke 
kwaliteitsslag in het gebied. Het beeldkwaliteitplan geeft richtlijnen om de ruimtelijke kwaliteit 
te bevorderen. Hierbij gaat het om richtlijnen ten aanzien van landschap, stedenbouw en 
architectuur. 
 
Over de bebouwing aan de Herenweg zegt het beeldkwaliteitplan onder meer het volgende: 
 
De bebouwing langs de Gageldijk/Herenweg betreft in hoofdzaak een groot aantal relatief 
kleine eengezinswoningen (burgerwoningen), afgewisseld met bedrijfswoningen. De 
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bebouwing is individueel, afwisselend en staat meestal vrij. Hoofdgebouwen zijn met de 
voorzijde gericht op de weg. Rooilijnen volgen de weg en verspringen. Woningen hebben een 
eenvoudige tot gedifferentieerde opbouw bestaande uit een onderbouw van één laag met een 
kap. In mindere mate komen woningen bestaande uit twee lagen met kap voor. 
 
(…) 
 
Het landelijke karakter van het lint wordt onder andere bepaald door de zichtrelaties vanaf de 
openbare weg met het achterliggende open landschap. Op deze plekken ontbreekt de 
lintbebouwing waardoor het open landschap doorloopt tot aan de weg.  
 
In het beeldkwaliteitsplan worden vijf deelgebied onderscheiden. Eén van de deelgebieden 
betreft de ‘Herenweg’. Per deelgebied worden richtlijnen gegeven waar nieuwe 
ontwikkelingen aan getoetst worden. Voor de Herenweg worden de volgende richtlijnen 
gehanteerd:  
 
Situering: 

§ Eerstelijns bebouwing in een licht verspringende rooilijn op circa 15 tot 20 meter vanaf 
de openbare weg. 

§ Oriëntatie eerstelijns bebouwing op de Herenweg. 
§ Wisselende nokrichtingen. 
§ Kavelbreedte minimaal 15 meter, maar bij voorkeur ruimer. 
§ Eerstelijns bebouwing staat op een strook voorland van circa 50 meter diep vanaf de 

openbare weg. 
§ Tweedelijns bebouwing in een strook van maximaal 30m direct achter het voorland, 

waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij bestaande landschappelijke 
structuren. 

§ Bebouwing minimaal 5 meter vanaf de perceelsgrens. 
§ Situering insteekweg haaks op de Herenweg. 
§ Insteekwegen hebben een informeel karakter door bijvoorbeeld een smal profiel en 

sobere uitvoering. 
§ Bijgebouwen bij voorkeur achter het hoofdgebouw of minstens 8 meter achter de 

voorgevelrooilijn. 
§ Tenminste ruimte voor twee parkeerplaatsen op eigen terrein. 
§ Ruimte aan de Gageldijk vormt een formele voortuin met een overwegend groen 

karakter. 
 
Massa: 

§ Gebouwen zijn vrijstaand, individueel en afwisselend. 
§ Één laag met zadel- of mansardekap met een minimale hellingshoek van minimaal 40º. 
§ Dakvlak dominant aan de gevel. 
§ Één duidelijk herkenbare hoofdmassa met enkelvoudige hoofdvorm. 

 
Architectuur: 

§ De detaillering is zorgvuldig en gevarieerd, van eenvoudig tot rijk. 
§ Gevels hebben een duidelijke horizontale en verticale geleding. 
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§ Dakkapellen, kroonlijsten en dergelijke vormgeven als zelfstandige elementen. 
§ Traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen vormen het uitgangspunt. 

 
Kleur en materiaalgebruik: 

§ Materiaal is in principe traditioneel. 
§ Gevels zijn in hoofdzaak van baksteen. 
§ Deels houten gevelbekleding mogelijk. In het 300 m schootsveld zijn houten huizen 

wenselijk. 
§ Hellende daken van woningen zijn in principe uitgevoerd in antracietkleurige of gedekt 

rode keramische pannen. 
§ Daklijsten, luiken en kozijnen zijn uitgevoerd in hout en een qua uitstraling 

vergelijkbaar materiaal. 
§ Dakkapellen uitvoeren in hout of zink. 
§ Het kleurgebruik is terughoudend. 
§ Materiaal- en kleurgebruik van op-, aan- en bijgebouwen is aangepast aan het 

hoofdgebouw. 
§ Erfafscheidingen ingetogen en bij voorkeur in natuurlijke materialen. 

 
De situering van het plan Herenweg 9 en 11 zoals opgenomen in de verbeelding, alsmede de 
bij dit bestemmingsplan behorende planregels, sluiten aan op de uitgangspunten zoals 
weergegeven in het beeldkwaliteitsplan Herenweg – Gageldijk. Bij de vormgeving van het 
definitieve plan (en de verlening van de omgevingsvergunning) zal nader worden getoetst aan 
dit beeldkwaliteitsplan. Het betreffende beeldkwaliteitsplan maakt als bijlage onderdeel uit 
van de regels van onderhavig bestemmingsplan.  
 
Conclusie 
Het bouwplan sluit aan op de uitgangspunten zoals weergegeven in het beeldkwaliteitsplan 
Herenweg – Gageldijk. Het betreffende beeldkwaliteitsplan maakt als bijlage onderdeel uit van 
de regels van onderhavig bestemmingsplan.  

3.3 Conclusies 
Gelet op het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de herontwikkeling van het perceel 
Herenweg 9 en 11 te Maarssen, waarbij een blok met twee-onder-één-kap-woningen wordt 
vervangen door twee vrijstaande woningen, aansluit bij de uitgangspunten van zowel het 
nationale, provinciale, als het gemeentelijke beleid.  
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4. VERKEERSKUNDIGE ASPECTEN 
 

4.1 Verkeersveiligheid  
De planlocatie is gelegen aan Herenweg te Maarssen. Voor de Oude Dijk geldt een 
snelheidsregime van 50 km/uur.  
 
Beide woningen krijgen ieder een eigen oprit. Dat betekent dat er geen extra ontsluiting 
behoeft te worden aangebracht.  
 
Gelet op het voorgaande wordt verwacht dat het plan uit het oogpunt van verkeersveiligheid 
geen problemen zal opleveren. De goede bereikbaarheid van het perceel is daarmee 
gegarandeerd.  
 

4.2 Parkeren   
Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013 gaat voor vrijstaande woningen 
in het buitengebied (weinig / niet stedelijk) uit van een parkeernorm van 2,5 parkeerplaatsen 
per woning. Dat geldt voor vrijstaande woningen. Voor twee-onder-een-kap woningen wordt 
uitgegaan van 2,3 parkeerplaatsen per woning.  
 
Gelet op de grootte van het percelen kan er ruimschoots worden voorzien in de benodigde 
parkeerplaatsen.  
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5. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 
 
 

5.1  Bodemkwaliteit 
Als er sprake is van ernstige bodemverontreiniging, dan is de Wbb van toepassing. Het doel 
van de Wbb is in de eerste plaats het beschermen van de land- of waterbodem zodat deze kan 
worden benut door mens, dier en plant, nu en in de toekomst. Via de Wbb heeft de 
rijksoverheid de mogelijkheid algemene regels te stellen voor de uitvoering van werken, het 
transport van stoffen en het toevoegen van stoffen aan de bodem. 
Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop of waarin deze ontwikkelingen 
gaan plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij 
nieuwbouwactiviteiten dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn 
gebracht. In het algemeen geldt dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone bodem 
dienen te worden gerealiseerd. 
 
In dit geval echter wordt een bodemkwaliteitsonderzoek niet noodzakelijk geacht nu het 
perceel reeds een woonbestemming bevat. Hier is slechts sprake van een nieuwe indeling van 
het perceel, waarbij een blok van twee-onder-kap-woningen wordt gesloopt en het perceel 
wordt gesplitst in twee afzonderlijke delen met daarop vrijstaande woningen.  
 
Door Lawijn Advies en Management is een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd 
(Verkennend en nader bodemonderzoek, Herenweg 9 en 11 te Maarssen, d.d. 17 december 
2018, zie bijlage I). In dit onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:   
 
Algemene bodemkwaliteit: 

§ In de bovengrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met cadmium, koper, 
kwik, molybdeen, nikkel, lood, zink en PAK geconstateerd. Zintuiglijk is zwakke 
bijmenging van puinresten en sporen grind waargenomen in de bovengrond. 

§ Bij het onderzoek op asbest is in de geroerde laag in de bovengrond, zowel visueel als 
analytisch, geen verontreiniging geconstateerd. 

§ In de ondergrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met koper, kwik, zink en 
PAK aangetroffen, en zijn plaatselijk sterk verhoogde loodgehaltes gemeten. Zintuiglijk 
is geringe bijmenging van sporen puin en grind waargenomen in de ondergrond. 

§ De sterk verhoogde loodgehaltes in de ondergrond bij de boringen 5 en 11 zijn bij de 
afperkendeboringen niet bevestigd. Op basis van de verkregen onderzoekresultaten 
worden de plaatselijk sterk verhoogde loodgehaltes in de ondergrond aangemerkt als 
een verontreinigingspot met een beperkte omvang. 

§ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is een licht verhoogde 
concentratie barium gemeten, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een 
verhoogde achtergrondwaarde. 

 
Achterwand schuur / scheidingwand noordoostelijk terreindeel: 
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§ In de bovenlaag naast de scheidingwand en de achterwand van de schuur op het 
noordoostelijk gedeelte van de locatie is, zowel visueel als analytisch, geen 
verontreiniging met asbest geconstateerd. 

 
Volgens Lawijn Advies en Management bestaat op basis van de verkregen 
onderzoeksresultaten, conform de richtlijnen van de Wet Bodembescherming, geen aanleiding 
tot nader onderzoek. De verkregen resultaten geven geen milieutechnische bezwaren voor het 
afgeven van een omgevingsvergunning. Volledigheidshalve worden nog wel de volgende 
opmerkingen gemaakt.  
 
Wanneer graafwerkzaamheden nodig zijn ter plaatse van de spots, dient de sterk 
verontreinigde grond te worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Het is nodig voor deze 
werkzaamheden een Plan van Aanpak ter beoordeling voor te leggen aan de ODRU. 

 
Indien bij de herinrichting van de locatie grond of verhardingsmateriaal zal vrijkomen, dient er 
rekening mee te worden gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden bestaan. 
De toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal op een andere locatie dienen te worden 
bepaald aan de hand van de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit en/of de 
Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Stichtse Vecht (regio Noordwest Utrecht). 

 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor dit plan. 
 

5.2  Geluid 
Voor de planologische inpassing van dit plan aan de Herenweg te Maarssen dient te worden 
voldaan aan de normen uit de Wet geluidhinder. In dit geval is wegverkeerslawaai van belang.  
 
Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd door De Milieuadviseur (Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai Herenweg 9-11, Maarsseveen, d.d. 25 september 2018, zie bijlage II). Op 
basis van dit onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 

§ De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Herenweg, bedraagt 55 dB, inclusief 
aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst 
toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. 

 
§ Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de 

voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op 
de Herenweg, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het 
toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van twee 
woningen) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de 
geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
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§ In het gemeentelijke geluidbeleid ‘Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder’ ligt 
de nadruk op het voorkomen van geluidhinder. Echter de verlening van hogere 
waarden is mogelijk wanneer er de geluidsbelasting niet is kosteneffectief is terug te 
brengen naar de voorkeursgrenswaarden, dan wel dat er overwegende bezwaren zijn 
van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 
financiële aard zijn. 

 
§ Tevens is er bij beide woningen sprake van een geluidsluwe achtergevel (gevel waarbij 

wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB), hierdoor wordt voldaan aan 
alle vereisten uit het gemeentelijke geluidsbeleid. 

 
§ Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid kan de gemeente Stichtse Vecht een 

hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 55 dB voor de twee woningen 
afkomstig van de Herenweg. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een 
aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure. 

 
 
Conclusie 
Voor de woningen aan de Herenweg 9 en 11 te Maarssen dient een besluit hogere waarden te 
worden genomen door de gemeente. Daarbij dient een procedure te worden doorlopen tot 
het vaststellen van hogere grenswaarden. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in 
een aparte hogere-waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure. Met in 
achtneming van het voorgaande, vormt het aspect ‘geluid’ geen belemmering voor de 
realisatie van het bouwplan. 
 

5.3  Luchtkwaliteit 
De Wet milieubeheer bevat de regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. In deze wet zijn 
luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreinigende stoffen, waaronder 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In artikel 5.16 van de Wet milieubeheer is vastgelegd 
in welke gevallen de luchtkwaliteitseisen geen belemmering vormen voor een nieuwe 
ontwikkeling. Dit is het geval wanneer: 
 

§ een ontwikkeling niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit; 

§ ten gevolge van een ontwikkeling de concentraties van de betreffende stoffen 
verbeteren of ten minste gelijk blijven; 

§ een ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van de 
betreffende stoffen in de buitenlucht; 

§ een ontwikkeling past binnen een vastgesteld programma (zoals het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit); 

§ een nadere uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in 
betekenende mate’ is vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen 
(luchtkwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen 
(luchtkwaliteitseisen)’. 
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In de Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval als ‘niet in 
betekenende mate’ worden aangemerkt en waarvoor toetsing aan de grenswaarden dus 
zonder meer achterwege kan blijven. Er is blijkens deze regeling geen onderzoek nodig voor 
‘woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in geval van één ontsluitingsweg, netto 
niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van twee ontsluitingswegen 
met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 3.000 woningen omvat’. 
 
Voor onderhavig nieuwbouwplan vindt er geen toename van het aantal woningen plaats. Dat 
betekent dat geen nader onderzoek naar de luchtkwaliteit noodzakelijk is.  
 
Wat betreft de bestaande luchtkwaliteit kan het volgende worden opgemerkt. Uit de tool 
Monitoring NSL 2018 blijkt dat ter plaatse van de planlocatie ruimschoots onder de toegestane 
concentraties wordt gebleven (NO2 15,4 ug/m3 en PM10 18,5 ug/m3 (norm is 35 ug/m3), met 
maximaal 6,6 overschrijdingsdagen (norm is 35 dagen)). 
 
Gelet op het feit dat hier ruim onder de toegestane concentraties blijft, kan worden 
aangenomen dat ook uit het oogpunt van luchtkwaliteit ter plaatse van de drie woningen een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat zal heersen.  
 
Conclusie 
Er bestaan voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit dan ook geen belemmeringen voor dit 
plan. 
 

5.4  Externe veiligheid 
Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de 
omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat 
er te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Het 
algemene uitgangspunt is dat niemand blootgesteld mag worden aan een kans om door een 
activiteit met gevaarlijke stoffen te overlijden, die groter is dan één op de miljoen (10-6). In 
dat geval wordt gesproken over het plaatsgebonden risico. Daarnaast bestaat er een 
zogenoemd groepsrisico: de kans dat bij één gebeurtenis een groep met ten minste een 
bepaalde omvang om het leven komt.  
 
Ook ten aanzien van dit aspect kan worden opgemerkt dat er reeds sprake is van een 
woonbestemming voor twee woningen. Het nieuwbouwplan verandert daar niets in.  
 
Overigens kan voor de projectlocatie worden opgemerkt dat zich ter plaatse en in de directe 
omgeving geen risicovolle bedrijven, wegen, spoorwegen, waterwegen of buisleidingen 
bevinden waarover of waardoor structureel en grootschalig gevaarlijke stoffen worden 
getransporteerd. Ook bevinden zich in de omgeving geen bronnen van elektromagnetische 
stralingen.  
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Tevens wordt met dit plan geen risicovolle bron toegevoegd. Kortom: het plan heeft geen 
invloed op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  

 
Conclusie 
Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat externe veiligheid geen belemmering 
vormt voor onderhavig plan.  
 

5.5 Geur 
Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor geurgevoelige objecten (zoals 
woningen) moet het geuraspect meewegen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om zonder 
meer nieuwe geurgevoelige objecten mogelijk te maken binnen de geurcontour van een 
bestaand bedrijf. Deze verplichting vloeit voort uit de jurisprudentie over een goed woon- en 
leefklimaat (ABRvS 24 oktober 2007, nr. 200604926/1). 
Bij de beoordeling van een ruimtelijk plan op geurhinder van bedrijven (en andersom) zijn de 
volgende vragen relevant: 

§ Is ter plaatse van de nieuwe ontwikkeling een goed woon- en verblijfklimaat 
gegarandeerd? (belang vanuit het geurgevoelig object) 

§ Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belang vanuit bedrijf en 
omgeving). 

 
In omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die zorgen voor een 
onaanvaardbare mate van geurhinder. Dat betekent dat ter plaatse van de nieuwe 
ontwikkeling sprake is van een goed woon- en leefklimaat.  
Voorts worden er met dit plan geen bedrijfsbelangen geschaad door de toename van het 
aantal geurgevoelige objecten.  
 
Conclusie 
Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het onderwerp geur geen 
belemmering vormt voor onderhavig plan.  
 

5.6  Bedrijven en zonering 
De scheiding van milieubelastende en milieugevoelige functies is noodzakelijk in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening. Op die manier wordt voorkomen dat bij nieuwe 
ontwikkelingen sprake kan zijn van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies 
en wordt voldoende zekerheid geboden aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam binnen 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 
De milieuhinder van bedrijven dient te worden geanalyseerd op hun invloed op mogelijke 
ontwikkelingen. Indien milieubelastende functies in het plangebied mogelijk worden gemaakt, 
dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te zijn. Om te beoordelen of de afstanden tussen 
de milieubelastende activiteit en de milieugevoelige functie acceptabel is, kan worden 
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aangesloten bij de richtafstanden zoals opgenomen in de VNG-brochure (‘Bedrijven en 
Zonering’).  
 
In dit geval zijn relevant de bedrijven aan de Herenweg 7 en aan de Herenweg 15. Hierover het 
volgende.  
 
Herenweg 7 Maarssen 
Aan de Herenweg 7 bevindt zich het Aannemers- & Loonbedrijf A. Verkuil en Zn. Dit betreft 
een bedrijf uit categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, waarvoor een richtafstand van 
30 meter tot woningen geldt.  
De gevels van de geplande woningen bevinden zich dichter bij dit bedrijf dan de huidige 
woningen. De afstand bedraagt echter circa 30 meter, waardoor aan de richtafstand wordt 
voldaan.  
 
Herenweg 15 Maarssen 
Op het perceel Herenweg 15 te Maarssen was voorheen een bedrijf gevestigd gespecialiseerd 
in audio-, video- en telecomapparatuur (met reparatie). Uit informatie van internet blijkt 
echter dat dit bedrijf (‘Audioart’) failliet is.   
Hoewel de verbeelding van het bestemmingsplan ter plaatse een functieaanduiding ‘specifieke 
vorm van bedrijf – 25’ geeft, is deze aanduiding niet terug te vinden in de planregels (te 
verwachten was namelijk dat deze in artikel 5.1 onder b nader gespecificeerd zou zijn). Om die 
reden wordt voor de toetsing van dit plan teruggegrepen op de bestemmingsomschrijving van 
artikel 5.1, waarin staat aangegeven dat de voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd 
voor ‘Bedrijven in de milieucategorie 1 en 2’. 
Voor bedrijven uit de milieucategorie tot en met 2 geeft de VNG-brochure ‘Bedrijven en 
Milieuzonering’ een richtafstand van 30 meter. Het plan voldoet niet aan deze richtafstand. 
Van deze richtafstand kan eventueel worden afgeweken indien de feitelijke bedrijfsactiviteiten 
zich daartoe lenen (doordat de betreffende bedrijfsactiviteiten minder milieubelastend zijn of 
door het nemen van (geluids)maatregelen). Hierover het volgende.  
 
Vanuit de gemeente heeft recent een controle plaatsgevonden op het perceel Herenweg 15. 
Geconstateerd is dat ter plaatse geen productie plaatsvindt. Op de locatie vindt opslag van 
goederen plaats die door diverse op het adres ingeschreven bedrijven, via het internet, worden 
verhandeld. De enige handeling die op het perceel plaatsvindt is het inpakken voor verzending 
van deze goederen wat gebeurt door 1 persoon.  
Verder bevindt zich er een klein kantoor dat zich bezighoudt met administratieve 
dienstverlening. 
   
Dat betekent dat de bedrijfsvoering ervan geen hinderlijke gevolgen heeft voor omliggende 
gevoelige functies (dus geen relevante gevolgen voor het woon- en leefklimaat van de 
woningen aan de Herenweg 9 en 11).  
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Voorts is onderzocht in hoeverre de realisatie van de woningen aan de Herenweg 9 en 11 een 
belemmering zal opleveren voor de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf. Het 
bestemmingsplan laat immers naast de huidige bedrijfsvoering, ook de vestiging van categorie 
1 en 2 – bedrijven toe. Hiervoor moet een afstand van 10 meter (omgevingstype gemengd 
gebied) moeten worden aangehouden. Aan deze richtafstand wordt niet voldaan. De afstand 
tussen de nieuwe bouwkavel en de bedrijfsbestemming is minder dan 10 meter. Onderzocht 
is in hoeverre het mogelijk is om het bouwvlak zodanig te verschuiven dat er wel wordt voldaan 
aan de richtafstand van 10 meter. Zoals in paragraaf 2.2 is toegelicht speelt hier een rol dat 
rekening gehouden moet worden met openheid en doorzicht, vanwege de ligging van de kavel 
binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Indien ervoor wordt gekozen om het bouwvlak te 
verschuiven tot 10 meter afstand, gaat dit ten koste van het doorzicht tussen de beide kavels 
(9 en 11). Dat wordt als onwenselijk beschouwd. In het kader van een evenwichtige 
belangenafweging is ervoor gekozen om het belang van doorzicht groter te achten dan 
eventuele (lees: onzekere) toekomstige invulling van de bedrijfsbestemming met een 
categorie 1 of 2 bedrijf. Daarbij wordt overwogen dat de bestaande bedrijfsvoering in elk geval 
niet wordt belemmerd en dat, mocht er in de toekomst wel behoefte bestaan aan een 
categorie 1 of 2 - bedrijf op het perceel, er maatwerk mogelijk is (eventueel kunnen 
maatwerkvoorschriften worden genomen en / of  kunnen maatregelen worden genomen om 
de milieubelasting op de nieuwe woning tot een aanvaardbaar niveau te beperken).  
 
Conclusie 
Uit het voorgaande blijkt dat er niet kan worden voldaan aan de richtafstand zoals opgenomen 
in de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’. Hier wordt er echter voor gekozen om de 
belangen van doorzicht tussen de beide kavels (9 en 11) als belangrijker te beschouwd dan het 
voldoen aan de richtafstand. Daarbij wordt eveneens overwogen dat de bestaande 
bedrijfsvoering in elk geval niet wordt belemmerd en dat, mocht er in de toekomst wel 
behoefte bestaan aan een categorie 1 of 2 - bedrijf op het perceel, er maatwerk mogelijk is 
(eventueel kunnen maatwerkvoorschriften worden genomen en / of  kunnen maatregelen 
worden genomen om de milieubelasting op de nieuwe woning tot een aanvaardbaar niveau te 
beperken). 
 

5.7 Natuurtoets 
Vanuit de huidige natuurwetgeving is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op 
de hoogte te zijn van de in het projectgebied mogelijk voorkomende beschermde 
natuurwaarden. Het plan dient aan de Wet Natuurbescherming getoetst te worden. De Wet 
Natuurbescherming regelt de bescherming van gebieden en van diersoorten en 
plantensoorten. Deze natuurwetgeving kan mogelijk beperkingen opleggen aan de 
voorgenomen sloop- en nieuwbouwactiviteiten. 
 
De Wet natuurbescherming heeft als doel de volgende gebieden te beschermen: 
- Het Natuurnetwerk Nederland; 
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- Bijzondere provinciale natuurgebied; 
- Bijzondere provinciale landschappen; 
- Nationale parken; 
- Bijzondere nationale natuurgebieden; 
- Natura 2000-gebieden. 
 
Voorts gelden er ingevolge de Wet Natuurbescherming algemene verboden tot het 
verwijderen van beschermde plantensoorten van hun groeiplaats, het beschadigen, vernielen, 
wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste rustplaatsen of verblijfplaatsen van 
beschermde diersoorten of het opzettelijk verontrusten van een beschermde diersoort. Voor 
activiteiten die een bedreiging kunnen vormen voor deze beschermde soorten, moet 
ontheffing worden gevraagd. Vooral wanneer er soorten voorkomen uit de zogenaamde 
‘strenge’ categorie (Bijlage 4 van de Habitatrichtlijn en de bedreigde soorten van de diverse 
Rode Lijsten), kan dit een belemmering vormen voor het plan. Dit is het geval wanneer een 
plan significant nadelige effecten kan hebben voor deze soorten. 
 
Voor wat betreft beschermde soorten het volgende. Voor de projectlocatie is een natuurtoets 
uitgevoerd door Ecoresult (Memo onderzoeksresultaten quickscan flora en fauna Herenweg, 
Maarssen, 26 september 2018, bijlage III). In deze natuurtoets wordt het volgende 
geconcludeerd: 
 

§ Er zijn in het plangebied potenties aanwezig voor beschermde fauna. Door de 
werkzaamheden kunnen hierop negatieve effecten optreden. Het gaat daarbij om de 
huismus en de vleermuissoorten laatvlieger, gewone dwergvleermuis en ruige 
dwergvleermuis. Aanvullend onderzoek voor de sloop is naar deze soorten vereist. De 
sloopwerkzaamheden binnen het plangebied kunnen invloed hebben op mogelijk 
aanwezige verblijfplaatsen van huismus. Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 
3.1 lid 2, 4 en 5 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden.  

 
§ Aanvullend veldonderzoek is daardoor nodig om te bepalen of voortplantings- en 

vaste rust- en verblijfplaatsen van huismus in het plangebied aanwezig zijn. Ook moet 
worden onderzocht of het plangebied tot (essentieel) functioneel leefgebied behoort. 
Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode 1 april - 15 mei door middel 
van 2 veldonderzoeken of in de periode 10 maart - 20 juni door middel van 4 
veldonderzoeken. De tussenliggende tijd tussen beide veldonderzoeken is minimaal 
10 dagen. De aanpak voor het aanvullend veldonderzoek is conform de eisen die het 
bevoegd gezag hieraan stelt. Indien voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen 
van huismussen aanwezig zijn én door de werkzaamheden een verbodsbepaling van 
de Wet natuurbescherming wordt overtreden dient een ontheffing of vergunning in 
bezit te zijn voordat met de werkzaamheden kan worden gestart. 

 
§ Aanwezigheid van vleermuizen in gebouwen (gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis en laatvlieger) is in het plangebied niet uit te sluiten. 
Sloopwerkzaamheden kunnen invloed hebben op mogelijk aanwezige verblijfplaatsen. 
Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de Wnb 
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worden overtreden. Aanvullend onderzoek is nodig in de periode 15 mei tot en met 
15 juli en 15 augustus tot 1 oktober middels 5 bezoeken, om te bepalen of zomer-, 
kraam- en paarverblijfplaatsen aanwezig zijn. De aanpak voor het aanvullend 
veldonderzoek is conform de eisen die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien 
vleermuizen aanwezig zijn dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat 
met verstorende werkzaamheden kan worden gestart. Bij aanwezigheid van vaste 
rust- en verblijfplaatsen wordt er van uitgegaan dat de bebouwing ook geschikt is als 
winterverblijfplaats tijdens milde winters. 

 
§ Tevens dient er rekening gehouden te worden met het vogelbroedseizoen (globaal 15 

maart - 15 augustus) van algemene vogels. Nesten van al deze vogels zijn strikt 
beschermd zodra ze bezet/in gebruik zijn. Ze mogen nooit worden verstoord. Start 
daarom met werkzaamheden buiten het broedseizoen of voorkom dat deze vogels zich 
niet kunnen vestigen door bijv. het verwijderen van de vegetatie in het plangebied.  

 
§ Er is vervolgonderzoek vereist naar de eerde aangegeven diersoorten. En daarnaast 

geldt de algemene zorgplicht t.b.v. Nationaal beschermde soorten die vrijgesteld zijn 
van een ontheffing Wet natuurbescherming (vnl. gewone pad, bruine kikker, 
bosspitsmuis spec., huisspitsmuis en egel). E.e.a. houdt in dat alles in het werk moet 
worden gesteld om het doden en verwonden van dieren te voorkomen. Geef ze de 
ruimte om te vluchten/verplaatsen. 

 
Omdat het plangebied potentieel geschikt voor jaarrond beschermde vaste rust- en 
verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van huismus, alsmede potentieel geschikt is voor 
vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen, is een vervolgonderzoek noodzakelijk.  
 
Vervolgonderzoek flora en fauna 
Inmiddels heeft Regelink Ecologie en Landschap het vervolgonderzoek uitgevoerd (Onderzoek 
huismus en vleermuizen Herenweg 9 – 11 in Maarssen, d.d. 2 september 2021, zie bijlage IV). 
In dit onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:  
 

§ Het plangebied heeft geen essentiële functie voor huismus.  
§ Het plangebied fungeert als foerageergebied voor gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis en laatvlieger en overvliegende rosse vleermuis. Het betreft een niet-
essentieel foerageergebied.  

§ In het plangebied zijn geen vliegroutes waargenomen.  
§ In het kraamseizoen zijn geen zomer- en/of kraamverblijfplaatsen aangetroffen.  

 
Uit het voorgaande blijkt dat met het uitvoeren van de werkzaamheden de Wet 
natuurbescherming niet worden overtreden. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is 
geen ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig.  
 
In het onderzoek wordt voorts nog opgemerkt dat de werkzaamheden, en dan met name het 
rooien en kappen van bomen en groen, buiten het vogelbroedseizoen uitgevoerd dienen te 
worden. Gezien de te verwachten vogelsoorten in de tuin loopt het broedseizoen van 15 maart 
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tot 15 juli. Daarnaast worden er in de tuin algemene zoogdiersoorten als egel en 
muizensoorten verwacht. Daarbij is het belangrijk dat deze dieren niet moedwillig worden 
gedood of verwond (in het kader van de zorgplicht). 
 
Onderzoek stikstofdepositie 
Voor het beoogde plan heeft Langelaar Milieuadvies een stikstofbeoordeling uitgevoerd 
(Memo effectbeoordeling stikstofdepositie Herenweg 9 en 11 Maarssen, d.d. 23 november 
2021, bijlage V). Langelaar Milieuadvies komt tot de volgende bevindingen: 
 

§ Vanwege de partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor de gevolgen 
van stikstofdepositie door activiteiten van de bouwsector op grond van de Wet 
stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) is de aanlegfase buiten het onderzoek 
gelaten.  

§ Uit de rekenresultaten met AERIUS Calculator versie 2020 blijkt dat ten gevolge van het 
onderhavige plan in de gebruiksfase de depositietoename maximaal 0,01 mol/ha/jr op 
1 hexagoon met stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebied ‘Oostelijke 
Vechtplassen’. Echter, de kritische depositiewaarden worden niet overschreden en 
AERIUS Calculator geeft aan dat op deze hexagonen geen sprake is van (bijna) 
overbelaste habitats.  

§ Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-
gebieden door stikstof kunnen op voorhand worden uitgesloten.  

§ Er is geen passende beoordeling nodig op grond van de Wet Natuurbescherming ten 
gevolge van stikstoftoename. 

 
Conclusie 
Vanuit het oogpunt van de Wet Natuurbescherming bestaan er geen belemmeringen voor dit 
initiatief. Wel is altijd de zorgplicht van toepassing.  
 

5.8 Water 

5.8.1 Algemeen 
Van belang is eveneens te onderzoeken in hoeverre het project gevolgen heeft voor de 
waterhuishouding ter plaatse. Het Besluit ruimtelijke ordening schrijft immers dwingend voor 
dat in de toelichting van een bestemmingsplan dan wel in de ruimtelijke onderbouwing van 
andere ruimtelijke plannen en besluiten een beschrijving is opgenomen van de wijze, waarop 
in het plan/besluit rekening is gehouden met de effecten van het plan op de waterhuishouding. 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de verschillende watergerelateerde aspecten van 
het project en wordt verslag gedaan van de resultaten van de watertoets. 
Onder de 'watertoets' wordt verstaan een procedure, waarbij een initiatiefnemer in een vroeg 
stadium over een beoogde ruimtelijke ontwikkeling overleg voert met de waterbeheerder. De 
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watertoets heeft als doel het voorkomen van ruimtelijke ontwikkelingen, die in strijd zijn met 
duurzaam waterbeheer. 
 
Het plangebied valt binnen het beheersgebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
(AGV). Het beleid van AGV is verwoord in het Waterbeheerplan en diverse beleidsnota’s. In de 
keur van het waterschap zijn geboden en verboden opgenomen voor de bescherming van de 
functionaliteit van waterlopen en waterkeringen. Met de Keur wil het waterschap de 
waterkwaliteit verbeteren, de doorstroming in sloten veiligstellen en de dijken sterk houden. 
Bij de Keur horen Keurkaarten met informatie over wateren en waterkeringen. 
  
In de legger van het waterschap worden gegevens vastgelegd over de locatie van wateren, 
dijken en kunstwerken, aan welke eisen deze moeten voldoen (diepte, hoogte, sterkte etc.) en 
de onderhoudsverplichtingen. De legger dient als basis voor de vergunningverlening door de 
waterbeheerder.  

5.8.2 Toetsing plan 
Toename verhard oppervlak 
De aanleg van verhard oppervlak leidt in beginsel tot een grotere belasting van het 
oppervlakte-watersysteem en/of het rioleringssysteem, omdat pieken in de regenafvoer 
minder worden afgevlakt door infiltratie in de bodem. Bij nieuwbouw in stedelijk gebied, de 
verdichting van bestaand stedelijk gebied, de aanleg van kassen of de aanleg van wegen is 
sprake van het verharden van gebieden waar voor die tijd water in de bodem kon worden 
geborgen. Daarom bepaalt artikel 3.13 van de Keur dat het verboden is om (zonder 
vergunning) meer dan 5.000 m2 verhard oppervlak aan te leggen buiten stedelijk gebied, of 
meer dan 1.000 m2 verhard oppervlak aan te leggen in bestaand of nieuw in te richten stedelijk 
of glastuinbouwgebied.  
 
Ingeval van het plan voor de Herenweg 9 en 11 is sprake van een lichte toename van verhard 
oppervlak, echter aanmerkelijk minder dan 1.000 m2. Een vergunning hoeft derhalve niet te 
worden aangevraagd. Ook is watercompensatie niet nodig.  
 
Waterkeringen en waterveiligheid  
De locatie ligt niet in de invloedssfeer van een waterkering (zie onderstaande figuur). De 
realisatie van onderhavig plan is dus niet van invloed op het functioneren van een waterkering.  
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Fig. 5.1 Uitsnede legger (projectlocatie: zie rode pijl) 
 
Riolering en afkoppeling 
Het plangebied ligt in een gebied dat is voorzien van een grotendeels gemengd 
rioleringsstelsel. De nieuwe woningen worden aangesloten op het bestaande, gemengde riool 
aan voorzijde van het perceel.  
De hemelwaterafvoer van de nieuwe woningen wordt afgekoppeld om te infiltreren in de 
bodem. Er wordt daarnaast geen gebruik gemaakt van uitlogende bouwmaterialen.  
 
Proces 
Het plan wordt nog aan het waterschap voorgelegd. Vanwege de geringe invloed van dit plan 
op de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse, wordt niet verwacht dat het waterschap 
bezwaren zal hebben tegen dit plan. Bij de uitvoering van de plannen wordt rekening 
gehouden met de uitgangspunten zoals beschreven in deze paragraaf. 

5.8.3 Conclusie 
Het plan voldoet aan de eisen die vanuit het waterschap en de gemeente ten aanzien van de 
waterhuishouding worden gesteld.  

 

5.9 Kabels en leidingen 
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met de 
aanwezigheid van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Daarbij 
gelden er beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom 
hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak om 
het beperken van gevoelige functies of van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke 
plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen worden bij de 
uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht. 
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In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels. Ook liggen er geen relevante 
zones over het plangebied. 
 
Conclusie  
In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of –kabels die een beperking vormen 
voor dit bouwplan.  
 

5.10 Duurzaamheid 
De gemeente Stichtse Vecht stimuleert samen met inwoners, bedrijven en organisaties 
duurzame ontwikkeling. De gemeente wil in 2030 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dit doel 
is opgenomen in de duurzaamheidsvisie Stichtse Vecht Energiek 2014-2020 Samen Sterk in 
Duurzaamheid. Deze is eind 2013 vastgesteld. 

 
Om deze doelstelling te behalen, worden diverse maatregelen genomen met betrekking tot 
adaptatie en mitigatie. Een belangrijke mitigatiemaatregel waarmee nieuwbouw van doen 
heeft, is het beperken van de CO2-uitstoot om zodoende klimaatverandering tegen te gaan. 
Dit kan door de energiehuishouding in nieuwe woningen te verduurzamen en zo veel mogelijk 
duurzame energie te produceren. 
 
Voor het plan aan de Herenweg bestaat het voornemen om deze gasloos te bouwen en te 
voorzien van zonnepanelen en een luchtwarmtepomp.  
 

5.11 Milieu-effectrapportage    

5.11.1  Inleiding 
Sinds 7 juli 2017 zijn door een wijziging van het Besluit milieueffectrapportage ook 
procedurevereisten gesteld aan de vormvrije mer-beoordeling. Het plan moet hier worden 
gekwalificeerd als een activiteit die is genoemd in de D-lijst van het Besluit 
milieueffectrapportage (m.e.r.) D11.2 “De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject…” . Bij deze activiteit is in kolom 4 onder ‘Besluiten’ genoemd: ’De 
vaststelling van een plan bedoeld in artikel 3.6 …van de Wro’. 
 
Dat betekent dat het gaat om de ‘overige gevallen’ zoals die zijn aangewezen in artikel 2 lid 5 
onder b van het Besluit milieueffectrapportage en dat toepassing moet worden gegeven aan 
artikel 7.16, 7.17 lid 1 t/m 4, 7.18 en 7.19 lid 1 en 2 en 7.20a van de Wet milieubeheer (Wm). 
Artikel 7.16 Wm bepaalt dat de initiatiefnemer moet melden aan het bevoegd gezag dat hij 
voor een dergelijk activiteit een vergunning wil aanvragen (de mer-aanmeldnotitie). Hij moet 
daarbij de info verschaffen die in artikel 7.16 van de Wm is vermeld. 
Op grond van artikel 7.17 Wm moet het bevoegd gezag op grond van de aangeleverde 
informatie beslissen of de gevolgen voor het milieu zodanig zijn dat het noodzakelijk is om een 
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milieueffectrapportage op te stellen. Dat moet in een zo vroeg mogelijk stadium, in ieder geval 
vóórdat het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd. 

5.11.2 Mer-aanmeldnotitie 
Voor dit plan is een Mer-aanmeldnotitie opgesteld (Aanmeldnotitie Vormvrije Mer-
beoordeling, Ten behoeve van het bestemmingsplan: ‘Herenweg 9 en 11, Maarssen’ d.d. 9 
maart 2020, zie bijlage VI).   
 
Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de Mer-aanmeldnotitie blijkt dat er 
geen sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie van 
onderhavig plan die zouden kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
ter plaatse.  
Voor de aan de orde zijnde milieuaspecten geldt dat er geen nadelige effecten optreden, dan 
wel dat deze effecten met mitigerende maatregelen worden beperkt, zodat wordt voldaan aan 
de geldende wet- en regelgeving. 

5.11.3  Conclusie 
Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat belangrijke nadelige 
milieugevolgen zijn uitgesloten en dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is. 
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6  CULTUURHISTORIE & ARCHEOLOGIE 
 
 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de eventueel in of direct nabij het projectgebied 
aanwezige cultuurhistorische - en/of archeologische waarden en de eventuele consequenties 
daarvan voor de verwezenlijking van het bouwplan. 

 

6.1  Monumenten / Beschermd stads- en dorpsgezicht 
Binnen het projectgebied bevinden zich geen gemeentelijke - of rijksmonumenten. Ook op de 
gronden, die direct aan het projectgebied grenzen of anderszins in de directe nabijheid van het 
projectgebied zijn gelegen, zijn geen monumenten aangewezen. Er is ook geen aanleiding om 
aan te nemen dat in de toekomst een dergelijke aanwijzing zal plaatsvinden. Voorts ligt het 
plan niet binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht.  
 

6.2  Cultuurhistorie 
Ingevolge het van toepassing zijnde bestemmingsplan geldt voor de locatie Herenweg 9 en 11 
de dubbelbestemming 'Waarde – Cultuurhistorie – Nieuwe Hollandse Waterlinie’.  
Artikel 23.1 bepaalt dat de als 'Waarde - Cultuurhistorie – Nieuwe Hollandse Waterlinie' 
aangewezen gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede zijn 
bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
  
Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 23.1 genoemde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 
2 meter, zo bepaalt artikel 23.2 van de planregels. Ten behoeve van de andere, voor deze 
gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken 
bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien de betrokken 
waarden, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden 
voorkomen door aan de omgevingsvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
 
Onderhavig plan ziet op de sloop van een blok met twee-onder-een-kap-woningen en de 
realisatie van twee vrijstaande woningen op ongeveer hetzelfde perceel, aan de Herenweg 9 
en 11 te Maarssen. Er kan dan ook van worden uitgegaan dat dit plan geen afbreuk doet aan 
het behoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

 

6.3  Archeologie  
De Erfgoedwet verplicht gemeenten om bij het opstellen van o.a. nieuwe 
bestemmingsplannen rekening te houden met mogelijke archeologisch waardevolle 
vindplaatsen.  
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6.3.1 Beleidskader 
De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum 
overgegaan naar de Erfgoedwet (certificeringsstelsel en aanwijzing van archeologische 
Rijksmonumenten). Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke 
leefomgeving (vergunningverlening en integratie in de planvorming) gaat over naar de 
toekomstige Omgevingswet. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn 
deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 
toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. 
 
Het archeologiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht is verwoord in de Erfgoedverordening 
van de gemeente Stichtse Vecht, die direct gekoppeld is aan de bij het beleid horende 
verwachtingskaart. Op de beleidskaart is per zone vastgelegd welke archeologische 
verwachting een gebied heeft. Het plangebied bevindt zich volgens de archeologische beleids- 
en verwachtingskaart van de gemeente langs een ontginningsas en heeft zodoende 
gedeeltelijk een hoge archeologische verwachting toegekend gekregen (zie figuur 6.1) en 
gedeeltelijk een lage verwachting.  
Het gedeelte met de hoge archeologische verwachting heeft in het bestemmingsplan 
Herenweg-Gageldijk e.o. (2013) een dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2 gekregen. 
Voor gebieden met dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2 geldt een archeologische 
onderzoeksplicht voor bodemingrepen met een omvang vanaf 50 m2 en 30 cm –Mv. Aangezien 
de planvorming de planregels voor deze zone overschrijden, zal deze waarde middels 
archeologisch onderzoek worden getoetst. 
Het uiterst oostelijke deel van het plangebied heeft op de verwachtings- en beleidskaart van 
de gemeente een lage verwachting, met een bijbehorende Waarde Archeologie 5. In gebieden 
met een Waarde Archeologie 5 is een archeologisch onderzoek pas verplicht bij 
bodemingrepen groter dan 10 hectare en dieper dan 30 cm. 
 

 

 
Fig. 6.1   Archeologische verwachtingskaart gemeente Stichtse Vecht (plangebied: rood omkaderd) 



 
 

  
 

40 

6.3.2 Archeologisch onderzoek  
Door Transect is inmiddels een bureau- en booronderzoek uitgevoerd voor de locatie aan de 
Herenweg 9 en 11 (Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, 
verkennende fase, Maarssen, Herenweg 9-11 Gemeente Stichtse Vecht (UT), Transect-rapport 
1880, d.d. 21 augustus 2019, bijlage VII). In dit rapport komt Transect tot de volgende 
conclusies: 

 
§ Uit het bureauonderzoek blijkt dat de Herenweg, waar het plangebied aan gelegen is, 

oorspronkelijk een oude ontginningsas in het veen van het oostelijk Vechtgebied is. Het 
ontstaan van deze as is terug te voeren in de 12e eeuw (toen deze als kade is aangelegd) 
om vervolgens in de 13e -15e eeuw als bewoningslint te worden gebruikt. Archeologisch 
gezien betekent dit dat er vlak onder het maaiveld of onder een (sub)recente ophooglaag 
archeologische waarden kunnen voorkomen die op zijn vroegst dateren in de Late 
Middeleeuwen. Hierop geldt zodoende een hoge archeologische verwachting. Dit geldt 
ook voor de Nieuwe tijd, aangezien op historisch kaartmateriaal uit het begin van de 19e 
eeuw bebouwing in het plangebied is ingetekend. Dit sluit de aanwezigheid van oudere 
bebouwingsfasen in het plangebied niet uit. Tevens bevindt zich in de ondergrond van het 
plangebied een verdronken pleistoceen dekzandlandschap, dat gedurende het Laat-
Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum geschikt geweest is voor bewoning, specifiek 
de plaatsen waar dekzandruggen of -koppen begraven liggen. Aanwijzingen hiervoor zijn 
reeds in de omgeving van het plangebied bekend (nabij Westbroek; Blijdenstijn, 2015). De 
kans dat zich in de ondergrond van het plangebied dergelijke resten voorkomen, is 
daarmee eveneens aanwezig.  

 
§ De resultaten van het veldonderzoek lijken de hoge archeologische verwachting uit het 

bureauonderzoek te bevestigen. De veraarde top van het veen aan de basis van het 
ophoogpakket en de op plekken geroerde top van het veen op het natuurlijk veen, lijkt 
deel uit te maken van de in de Late Middeleeuwen opgeworpen ontginningskade. 
Vanwege de hoge mate van intactheid in combinatie met een veraarde top van het veen 
langs een in aanleg middeleeuws ontginningslint, kunnen bewoningssporen te verwachten 
zijn vanaf de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw, het moment van de tweede fase 
van ontginning van het veengebied ten oosten van de Vecht, Blijdestijn, 2015). Tevens zijn 
op deze plek funderingen van stenen bouwwerken uit de Nieuwe tijd te verwachten. Op 
basis van het historisch onderzoek in Hoofdstuk 8 heeft in ieder geval in het begin van de 
19e eeuw in het plangebied bebouwing gestaan. In combinatie met het voorkomen van 
historische bebouwing op kaartmateriaal uit de 19e eeuw in het plangebied sluit eveneens 
oudere voorgangers niet uit. Ook kunnen sporen aanwezig zijn die aan het voormalig 
landgebruik te relateren zijn rondom een woonplaats langs een bewoningslint (o.a. 
afvallagen, drenkkuilen en greppels c.q. sloten). Tenslotte valt aan de hand van de 
veldresultaten vast te stellen, dat de verstoring van het bodemprofiel beperkt is gebleven. 
Er zijn in de boringen geen diepe verstoringen van de bodem aangetroffen. Dit betekent 
dat eventueel aanwezige archeologische resten uit de periode Late Middeleeuwen-
Nieuwe tijd nog relatief intact in de ondergrond aanwezig zullen zijn (vanaf circa 40 cm -
Mv). Voor de overige perioden geldt in het plangebied een lage archeologische 
verwachting. In het veen zijn verder geen veraarde trajecten waargenomen die een 
indicator voor droge, bewoonbare omstandigheden vormen. Tevens is de top van het 
dekzand, het niveau waarop resten uit de periode Laat-Paleolithicum-Neolithicum 
aanwezig kunnen zijn, verspoeld en verdwenen. Tevens ontbreken sporen van oude 
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bodemvorming. Hiermee zijn eventuele resten uit die tijd ook niet meer (in situ) te 
verwachten.  

 
Uit het voorgaande blijkt dat een vervolgonderzoek noodzakelijk is indien sprake is van een 
verstoringsdiepte van 40 cm of meer.  

6.3.3 Conclusie en vervolg 
Omdat het terrein archeologisch nog niet definitief en volledig gewaardeerd is kan het effect 
van het bouwplan op het archeologisch bodemarchief op dit moment nog niet worden 
vastgesteld. Dit vormt een risico voor de uitvoerbaarheid van het initiatief. Indien sprake is van 
een verstoringsdiepte van 40 cm of meer, dient een vervolgstap uit het proces van de 
Archeologische Monumentenzorg (AMZ) genomen te worden, namelijk het uitvoeren van een 
waarderend archeologisch proefsleuvenonderzoek.  
 
Op basis van het onderzoek van Transect geldt voor het plangebied een hoge archeologische 
verwachting. In het plangebied kunnen op een diepte vanaf 40 cm beneden het huidige 
maaiveld resten van historische bebouwing uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aanwezig 
zijn. Bij bodemingrepen dieper dan 40 cm beneden het huidige maaiveld moet daarom een 
vervolgonderzoek worden uitgevoerd. Gezien de aard van de werkzaamheden kan dit 
vervolgonderzoek het beste worden uitgevoerd in de vorm van een archeologische begeleiding 
van de sloopwerkzaamheden dieper dan 40 cm, in combinatie met een proefsleuf ter plaatse 
van de nieuwbouw ten zuiden van de huidige bebouwing. Een archeologische begeleiding en 
proefsleuvenonderzoek behoren plaats te vinden op basis van een Programma van Eisen, dat 
voorafgaand aan het onderzoek ter goedkeuring aan de gemeente moet worden voorgelegd. 
 
De resultaten van het uitgevoerde archeologische onderzoek dienen in een archeologisch 
rapport te worden vastgelegd. De rapportage van het archeologische onderzoek moet worden 
ingediend bij de gemeente. Uit het rapport moet duidelijk de archeologische waarde van het 
betreffende terrein blijken en de consequenties van de geplande bodemingrepen voor de daar 
aanwezige archeologische waarden zijn aangegeven. Op basis van deze rapportage neemt de 
gemeente een besluit; 
 
1. Uit het rapport blijkt niet of onvoldoende de archeologische waarde van het betreffende 

terrein.  
Het rapport bevat onvoldoende informatie of het onderzoek is onjuist uitgevoerd. De 
aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld de rapportage aan te vullen, dan wel 
aanvullend archeologisch onderzoek uit te laten voeren. 

2. Uit het rapport blijkt dat er geen archeologische waarde aanwezig zijn op het betreffende 
terrein. 
Bij afwezigheid van archeologische waarden of indien aanwezige archeologische waarden 
niet worden bedreigd door de voorgenomen werkzaamheden: Er mag gestart worden met 
bodemverstorende activiteiten zoals vergund voor de omgevingsvergunning 2de fase 
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3. Uit het rapport blijkt dat er archeologische waarde aanwezig zijn op het betreffende 
terrein. 

a. Wanneer uit het rapport blijkt dat een belangrijke vindplaats zal worden 
verstoord, kan het bevoegd gezag besluiten dat de archeologische resten zo 
waardevol zijn dat deze in de bodem bewaard moeten blijven (behoud in situ). Dit 
kan betekenen dat de omgevingsvergunning 2de niet kan worden wordt 
gerealiseerd  

b. Wanneer uit het rapport blijkt dat een belangrijke vindplaats zal worden 
verstoord, maar deze niet in aanmerking komt voor behoud in situ en 
planaanpassing is niet mogelijk, kan het bevoegd gezag besluiten dat de 
archeologische resten moeten worden veiliggesteld door middel van een 
opgraving (behoud ex situ). In uitzonderingsgevallen kan een archeologische 
begeleiding worden toegestaan. 

 
De AMZ-cyclus is afgerond als de rapporten van alle uitgevoerde onderzoeken door het 
bevoegd gezag zijn goedgekeurd en eventuele beschermende maatregelen zijn genomen 
 
De initiatiefnemer heeft aan gegeven zich bewust te zijn van de mogelijke scenario's bij 
eventuele archeologische vondsten in het plangebied en realiseert zich dat bij het aantreffen 
van behoudenswaardige vindplaatsen dat de gemeente Stichtse Vecht kan besluiten deze 
vindplaats veilig te stellen middels opgraving. De initiatiefnemer geeft aan zich bewust te zijn 
van dit risico en accepteert de eventuele gevolgen. 
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7  UITVOERBAARHEID 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de haalbaarheid van dit project. Het plan waarvoor de planologische 
procedure wordt doorlopen, moet zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht haalbaar 
zijn. Er wordt daarom een korte financiële toelichting gegeven en daarnaast worden de 
doorlopen procedures weergegeven. 

 

7.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Het opstellen van ruimtelijke besluiten dient zorgvuldig te gebeuren. In dat kader blijft het van 
belang dat diverse instanties, burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding 
van dergelijke besluiten worden betrokken zodat in een vroeg stadium knelpunten, belangen 
en verbeterpunten kunnen worden gesignaleerd. De verplichting hiertoe vloeit voort uit de 
artikelen 3.1.1 en 3.1.6 sub e. van het Bro in samenhang met het in artikel 3:2 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) gecodificeerde zorgvuldigheidsbeginsel.  
 
Het plan is inmiddels voorgelegd aan de provincie Utrecht, Waternet als uitvoeringsorganisatie 
van Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek en de Gasunie. De overlegpartners hebben 
positief op de plannen gereageerd. 
 
Door de verplichte toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als 
bedoeld in Afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een ieder de gelegenheid 
gegeven om betrokken te zijn bij de voorbereiding van de te verlenen omgevingsvergunning. 
Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben, na publicatie in de 
gemeenterubriek en de Staatscourant voor een periode van zes weken, ingaande op 28 januari 
 2022, ter inzage gelegen. Er zijn tijdens de ter inzage periode geen zienswijzen ingediend. 
 
Gelet op het vorenstaande is het voorliggende plan vanuit maatschappelijk oogpunt in 
algemene zin aanvaardbaar en daarmee uitvoerbaar te achten. 

 

7.2  Economische uitvoerbaarheid 
De economische uitvoerbaarheid van een ruimtelijk besluit moet op grond van het Bro 
onderzocht worden respectievelijk aannemelijk worden gemaakt. Dat betekent enerzijds dat 
aannemelijk moet worden gemaakt dat de door de gemeente te maken kosten moeten zijn 
gedekt dan wel op de bij de uitvoering van het project betrokken partijen moeten kunnen 
worden verhaald. Anderzijds moet worden onderzocht of: 
1) de kosten van overige partijen van een deugdelijke dekking zijn voorzien en 
2) het project naar objectieve maatstaven, ook geabstraheerd van de concreet betrokken 
partijen, vanuit financieel-economisch perspectief tot uitvoering zou kunnen komen. 
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De herontwikkeling aan Herenweg 9 en 11 is een initiatief van een particulier. De ontwikkeling 
van de locatie en de daarmee samenhangende kosten, inclusief planvoorbereiding geschieden 
voor rekening en risico van de initiatiefnemer. 
Met de initiatiefnemer wordt een planschadeovereenkomst gesloten. Verder zullen de overige 
gemeentelijke kosten worden verhaald via de gemeentelijke legesverordening. Het 
kostenverhaal is met het bovenstaande anderszins verzekerd in de zin van artikel 6.12 tweede 
lid van de Wro wat ook betekent dat kan worden besloten géén exploitatieplan vast te stellen. 

 

7.3  Privaatrechtelijke belemmeringen 
Bij het realiseren van de woningen wordt rekening gehouden met het burenrecht zoals 
opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Voorts kan worden opgemerkt dat er geen 
privaatrechtelijke belemmeringen aanwezig zijn die een belemmering vormen voor het 
afwijken van het bestemmingsplan en voor de uitvoerbaarheid van het plan.   
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1 INLEIDING 

Op de locatie Herenweg 9-11 te Maarssen is in opdracht van Legalexion te Zaltbommel een verkennend 
en nader bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de NEN 

5740 / NEN 5707 en de NTA5755. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de voorgenomen herinrichting van de locatie (nieuwbouw 
twee woningen). Het doel van het bodemonderzoek is aantonen of op de onderzoekslocatie sprake is van 
een bodemverontreiniging.  
 
Leeswijzer 
In het voorliggende rapport komt eerst het vooronderzoek met de onderzoekshypothese aan de orde. 
Vervolgens wordt de uitvoering van het bodemonderzoek beschreven. Ten slotte komen, na de presenta-
tie van de resultaten van het onderzoek en een interpretatie van deze resultaten, de conclusies en 
aanbevelingen van het onderzoek aan bod. 
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2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is verricht volgens de NEN 5725 richtlijn, aan de hand van een locatiebezoek, een 
interview met de huidige eigenaar, en archiefgegevens van de Omgevingsdienst regio Utrecht en de 
provincie Utrecht. In onderstaande paragrafen zijn de verkregen gegevens samengevat beschreven. 
 

 
2.1 Locatiegegevens 

Adres (postcode) : Herenweg 9-11, Maarssen (3602 AM)  
Gemeente : Stichtse Vecht 
Kadastrale gegevens  : gemeente Maarsseveen, sectie C, nummers 455, 456 
Eigenaar : W.J.A.M. Sprang  
Gebruik : woonkavel; dubbele woning, schuur, erf, tuin 
Coördinaten : X - 132.980 Y - 461.960  
Onderzocht oppervlakte : circa 2.100 m

2
  

 
In bijlage 1 zijn een topografische en kadastrale kaart met de ligging van de locatie opgenomen.  
 
Ligging en gebruik 
De locatie is gelegen in een buitengebied aan de noordoostzijde van de Maarssen. De locatie is aan de 
zuidwestzijde ontsloten op de Herenweg. Aan de noordoostzijde wordt de locatie begrensd door een 
sloot. 
 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het gebruik van de percelen in de omgeving. 
 
 

Noordoostzijde weiland 

Zuidoostzijde woonkavel (Herenweg 15) 

Zuidwestzijde openbare weg (Herenweg) 

Noordwestzijde woonkavel (Herenweg 7a) 

 
Indeling locatie 
Het bestaande woonhuis (dubbele woning) is gesitueerd op het zuidwestelijk gedeelte van de locatie. Het 
noordelijk en het oostelijk gedeelte van de locatie zijn in gebruik als tuin / gazon. In de tuin ten noordoos-
ten van het woonhuis bevindt zich een schuur.  
De opritten en het erfgedeelte bij de woningen zijn grotendeels verhard met klinkers en tegels. De oprit bij 
woning nr. 11, aan de oostzijde van het woonhuis, is gedeeltelijk verhard met grind. In de tuin aan de 
noordzijde van het perceel bevindt zich een overdekt terras (verhard met tegels). Het overige gedeelte 
van de locatie is onverhard. 
 
In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen. 
 
Toekomstige inrichting 
De eigenaar is voornemens om ter plaatse van de onderzoekslocatie twee nieuwe woonkavels in te 
richten, met twee afzonderlijke woningen.  
 
Locatie-inspectie 
Tijdens de locatie-inspectie is op het terreindeel bij de schuur op het noordoostelijk gedeelte van de 
locatie een ingegraven afscheiding van golfplaten aangetroffen. Verder zijn op de locatie geen verdachte 
plekken in de vorm van verzakkingen, plaatselijke ophogingen of brandplaatsen waargenomen.  
 
In bijlage 8 zijn foto’s van de onderzoekslocatie opgenomen. 
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2.2 Historische gegevens 

Historisch gebruik 
Op oude topografische kaarten uit de 19

e
 en de 20

e
 eeuw blijkt dat op de percelen in de omgeving van de 

onderzoekslocatie van oudsher bebouwing aanwezig is (lintbebouwing langs verbindingweg tussen 
voormalig fort Maarsseveen en voormalig fort De Gagel).  
 
De noordoostelijk gesitueerde percelen betreffen van oudsher waterrijke / moerassige percelen. In de 
jaren '60 van de 20

e
 eeuw zijn de bestaande weilandpercelen ten noordoosten van de onderzoekslocatie 

ingepolderd, tegelijkertijd met de aanleg van de noordoostelijk gesitueerde Maarsseveense Plassen. 
 
Volgens Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) dateert het bestaande woonhuis op de locatie 
uit 1910. De locatie is van oudsher in gebruik als woonkavel. 
 
In bijlage 6 is een kopie van de topografische kaarten uit 1881, 1948 en 1970 opgenomen.  
 
Asbest 
De wanden en de dakbedekking van het woonhuis bestaan, respectievelijk, uit baksteen en dakpannen. 
De wanden en de dakbedekking van de schuur op het noordoostelijk gedeelte van de locatie bestaan uit 
baksteen en bitumen. De achterwand van de schuur bestaat uit golfplaten. Ten noordoosten van de 
schuur, in het verlengde van achterwand, bevindt zich een ingegraven afscheiding van golfplaten, welke 
in het verleden is geplaatst langs de zijkant van een konijnenhok om ondergrondse tunnels te voorkomen. 
De toegepaste golfplaten in de afscheiding en de achterwand van de schuur worden als asbestverdacht 
aangemerkt. Op het overige gedeelte van de locatie zijn geen buitentoepassingen van asbest aanwezig. 
 
Vanwege het historische gebruik en de mogelijke toepassing van puinhoudend materiaal als terreinver-
harding, bestaat voor het westelijk gedeelte van de locatie tevens kans op (diffuse) verontreiniging met 
asbest.  
 
Bedrijfsactiviteiten en olietanks 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen (voormalige) bedrijfsactiviteiten bekend. In onderstaande 
tabel wordt een overzicht gegeven van de (voormalige) bedrijfsactiviteiten in de omgeving.  
 

Tabel 1 Overzicht (voormalige) bedrijfsactiviteiten, omgeving perceel Herenweg 9-11 

Adres / ID Ligging Huidig gebruik (voormalige) activiteiten; bedrijf Periode Opmerkingen 

Herenweg 7a west woonkavel groentekwekerij; Van Kouterik - 
nieuwbouw woning 
(bouwjaar 2000) 

Herenweg 15 oost woonkavel 
burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf; 
Colijn B.V. 

1993 - onb. - 

   
technische school, audiotechniek; 
Audiopart Medevoort 

-  

 
Voor het adres Herenweg 11 is in het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst regio Utrecht 
een registratie van een voormalige ondergrondse brandstoftank opgenomen. Tijdens het locatiebezoek 
zijn op het perceel geen aanwijzingen gevonden voor de (voormalige) aanwezigheid van een tankinstalla-
tie, in de vorm van een vulpunt, peilpunt, ontluchtingspijp, of oude bevestigingspunten aan de gevels. 
Volgens aanvullende informatie van de Omgevingsdienst was het bij de voormalige eigenaar, aan de 
hand van een enquêteformulier, niet bekend of op de locatie sprake was van de aanwezigheid van een 
ondergrondse brandstoftank. 
 
Slootdempingen / ophooglagen 
Volgens het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst regio Utrecht wordt de omgeving van de 
onderzoekslocatie, betreffende het gebied ten noordoosten van het voormalige fort Maarsseveen, 
aangemerkt als een ophooglocatie.  
Op basis van oude topografische kaarten uit de 19

e
 en de 20

e
 eeuw blijkt dat de percelen langs de 

Herenweg reeds van oudsher in gebruik zijn als woonkavel. Op oude topografische kaarten zijn ter 
plaatse van de onderzoekslocatie geen voormalige sloten zichtbaar. 
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2.3 Gegevens bodemonderzoek 

Bodemkwaliteitskaart 
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Stichtse Vecht (regio Noordwest Utrecht) ligt de 
onderzoekslocatie in zone C ('Oude bebouwing, inclusief lintbebouwing veengebied'). Voor deze zone is 
bekend dat in de bovengrond diffuse licht verhoogde gehaltes koper, kwik, lood, zink en PAK kunnen 
voorkomen, en in de ondergrond licht verhoogde gehaltes kwik, lood en PAK. 
 
Voorgaand bodemonderzoek 
Bij de eigenaar en de gemeente Stichtse Vecht / Omgevingsdienst regio Utrecht is geen informatie 
bekend met betrekking tot eerdere bodemonderzoeken ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn twee bodemonderzoeklocaties Wbb bekend. In onder-
staande tabel wordt een overzicht gegeven.  
 

Tabel 7 Overzicht bodemonderzoeklocaties, omgeving perceel Herenweg 9-11. 
 

Locatienaam / adres 
 

Ligging Locatiecode Verrichte onderzoeken, 
periode 

Status beoordeling   
[verdachte activiteit] 

1 Herenweg 5-7 noord UT033300145 
Indicatief onderzoek, 
1996 

voldoende onderzocht 
[burgerlijk- en 
utiliteitsbouwbedrijf, brandstoftank] 

2 Gageldijk/Herenweg zuid UT190400111 
Verkennend en nader 
onderzoek, saneringsplan 
periode 2014 - 2018 

ernstig, niet urgent  
[openbare weg] 

 
De historische bodeminformatie van de Omgevingsdienst regio Utrecht is in bijlage 7 opgenomen. 
 
 
2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

De geohydrologische opbouw van het gebied waarbinnen de locatie is gesitueerd, is in onderstaande 
tabel weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van de Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatie-
rapport Utrecht, kaartblad 31 Oost (Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1978). 

Tabel 2 Geohydrologisch overzicht 

Typering Ligging in meters 
t.o.v. NAP 

Lithologie Formatie 

Deklaag - 0,5 tot - 4 
 
veen, klei 

 
Westland 

1
e
 watervoerend pakket - 4 tot - 39  

 
(slib-/grindhoudende) uiterst fijne tot grove zanden 

 
Twente, Drenthe, Urk, Sterksel 

1
e
 scheidende laag - 39 tot - 66 

 
leem 

 
Kedichem 

2
e
 watervoerend pakket   beneden  - 66 m 

 
(grindhoudende) fijne tot grove zanden 

 
Harderwijk 

 
De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket heeft een noordelijke richting. 
 

Volgens de Provinciale Milieuverordening van de provincie Utrecht (mei 2013) is de locatie gelegen aan 
de zuidzijde van het grondwaterbeschermingsgebied Bethunepolder.  
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2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Hypothese 
De terreinstrook bij de achterwand van de schuur en de noordoostelijk gesitueerde scheidingwand in de 
grond wordt als verdacht aangemerkt voor verontreiniging met asbest. 
Vanwege het historische gebruik en de aanwezige terreinverharding is in de bovengrond op het westelijk 
gedeelte van de locatie mogelijk sprake van een diffuse verontreiniging met asbest.  
 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is geen sprake van andere specifieke verdachte 
terreindelen ter plaatse van de onderzoekslocatie. Vanwege de ligging in zone C kunnen in de grond 
diffuse verhoogde gehaltes voor zware metalen en/of PAK worden gemeten. 
 
Onderzoeksstrategie 
Het onderzoek is opgezet naar de richtlijnen van de NEN 5740 / NEN 5707. Het onderzoek ter plaatse van 
de verdachte deellocaties is gericht op de verdachte bodemlagen en de potentieel verontreinigende 
stoffen. 
Het opgeboorde materiaal wordt per te onderscheiden laag bemonsterd, in trajecten van maximaal 0.5 
meter. De boringen worden doorgezet tot 0.5 meter onder een zintuiglijk waarneembare verontreiniging. 

 
Voorafgaand aan de inspectie- en monsterneming van de bodem zal een visuele inspectie van het 
maaiveld plaatsvinden. Aan de hand van de resultaten van de visuele inspectie kan aanleiding bestaan 
om de onderzoekstrategie aan te passen. 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de uit te voeren werkzaamheden en analyses. 
 
Tabel 3 Onderzoekstrategie. 
 

Terreindeel Veldwerk / Aantal boringen Chemisch onderzoek Opmerkingen 

 Beton / 
asfalt 

tot 0.5 
m -mv 

én tot 0.5 
m -gws 

én met 
peilbuis 

Grond Grondwater  

Planlocatie                       
(ca. 2.100 m

2
) 

- 11 (*A) 2 1 3x STgr         
3x LOS 

1x STgw peilbuis op erfgedeelte bij  
woning nr. 11 

Westelijk terreindeel                       
(ca. 1.000 m

2
) 

- 6 (*B) - - 1x ASB -  

Scheidingwand / achterwand 
schuur (ca. 15 m

1
) 

- 3 (*B) - - 1x ASB - - 

 

mv / gws maaiveld / grondwaterspiegel. 
 

(*A)  boringen worden doorgezet tot 0.5 meter beneden terreinverharding.  
 

(*B)  inspectiegat (30 x 30 cm), gecombineerd met boring.   
 

STgr standaardpakket grond (NEN / SIKB): droge stof, 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), polycycli-
sche aromatische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie. 

 

STgw  standaardpakket grondwater (NEN / SIKB): 9 zware metalen, minerale olie (GC), vluchtige aromaten (styreen, benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), gechloreerde koolwaterstoffen, incl. vinylchloride. 

 

ASB asbest in fijne fractie (< 20 mm), optioneel analyse grove fractie. 
 

LOS lutum / organische stof. 

 

De bij het vooronderzoek verzamelde informatie wordt gebruikt voor het verkrijgen van een adequate 
invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek, en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van 
het bodemonderzoek. 
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3 UITVOERING VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende NEN- en NPR-normen bij bodemonderzoek 
(BRL2000). Bij het veldwerk is het opgeboorde materiaal beoordeeld op samenstelling, en is gelet op 
eventueel zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. Het grondwater is eveneens zintuiglijk beoordeeld. 
 
 
3.2 Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 27 september tot 12 november 2018 door de voor BRL SIKB 
2000 erkende boormeester J.R. den Boer. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in totaal 24 boringen 
uitgevoerd op de locatie: 
- 14 boringen verspreid over de onderzoekslocatie, tijdens de eerste fase van het onderzoek (nummers  

1 t/m 14); 
- 3 boringen / inspectiegaten op het terreindeel bij de scheidingwand / achterwand op het noordoostelijk 

gedeelte van de locatie (nummers 21 t/m 23); 
- 7 boringen tijdens de tweede fase van het onderzoek (nader onderzoek; nummers 31 t/m 37). 
 
Vanwege het aantreffen van sterk verhoogde gehaltes lood in de ondergrond bij de boringen 5 en 11, aan 
beide zijkanten van het woonhuis, is besloten om op de betreffende terreindelen zeven aanvullende 
boringen te verrichten (nummers 31 t/m 37), en de boringen 5 en 11 dieper uit voeren (nieuwe boring: 
toevoeging a).  
Het opgeboorde materiaal is bemonsterd in trajecten van circa 0.5 meter. De boringen in de bovengrond 
zijn verricht met een ongelakte Edelmanboor en een ongelakte grindboor. Voor de bemonstering van de 
ondergrond is gebruik gemaakt van een ongelakte Edelmanboor en een ongelakte guts. De plaatsen van 
de boringen worden weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 
 
Bij de boringen 1, 2, 3, 5, 7 en 8, op het westelijk gedeelte van de locatie, zijn gaten gegraven in de 
bovenlaag (30 x 30 cm), voor inspectie van de puinhoudende bovengrond op asbestverdachte bestand-
delen. Hiernaast zijn drie inspectiegaten uitgevoerd op de terreinstrook bij de scheidingwand / 
achterwand bij de schuur op het noordoostelijk gedeelte van de locatie (nummers 21 t/m 23). De plaatsen 
van de boringen / inspectiegaten worden weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 
 
Voor de bemonstering van het freatisch grondwater is boring 9 verder uitgediept en afgewerkt met een 
peilbuis. Het filterdeel is omhuld met een nylon filterkous en gegloeid filtergrind.  
Het freatisch grondwater is bemonsterd op 12 oktober 2018. Voor de bepaling van de concentratie zware 
metalen is het grondwater in het veld gefiltreerd over een 0,45 µm filter en aangezuurd tot pH 2. 
 
 
3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Grond 
De bovengrond ter plaatse van het westelijk gedeelte van de locatie bestaat uit matig tot sterk humeuze, 
matig tot sterk zandige klei. De bovengrond ter plaatse van het oostelijk gedeelte van de locatie bestaat 
uit matig tot sterk humeuze, zwak zandige tot sterk siltige klei. In de ondergrond, vanaf circa 0.5 à 1.0 
meter beneden maaiveld, wordt (kleiig) veen aangetroffen. 
Voor een nadere beschrijving van de aangetroffen bodemlagen en de trajecten van monstername, wordt 
verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3-1. In bijlage 3-2 is een overzicht opgenomen van de 
zintuiglijke waarnemingen bij de boringen op de verschillende terreindelen. 
 
In het opgeboorde en geïnspecteerde materiaal uit de boven- en de ondergrond zijn visueel geen 
asbestverdachte bestanddelen waargenomen, behoudens bijmenging van puinresten. 
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Grondwater 
In onderstaande tabel zijn de grondwatergegevens opgenomen. 

Tabel 4 Gegevens grondwater  

Peilbuis 
Grondwaterstand 

(m-mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Geleidbaarheid (EC) 

(mS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Nummer Filtertraject (m-mv)     

PB 9 1.5 - 2.5 1.01 7.2 0.9 14.4 

  
Tijdens de monstername vertoonde het freatisch grondwater geen afwijkende geur of kleur. De gemeten 
zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) zijn voor grondwater in deze regio 
als normaal te beschouwen.  
 
 
 

3.4 Monster- en analyseselectie 

De fysische en chemische analyses zijn uitgevoerd door de milieulaboratoria Eurofins Analytico en 
Acmaa Asbest. Beide laboratoria zijn gecertificeerd door de ‘Raad voor Accreditatie’ (RvA). De voorbe-
handeling van de analysemonsters is uitgevoerd volgens AS3000. 
 
Grond 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de grondmengmonsters welke ter analyse bij het 
laboratorium zijn aangeboden, inclusief asbest.  

Tabel 5 Overzicht van grondmengmonsters en analyses 

Analyses Motivering / Opmerkingen  Monstercode 
 

Deelmonsters 
 STgr ASB LOS  

 
MM 1 
 
 

01 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,30) 
05 (0,25 - 0,70) 
07 (0,00 - 0,50) 
09 (0,20 - 0,50) 

# 

 

# 
monsters van bovengrond op westelijk gedeelte van locatie; sterk 
humeuze, matig tot sterk zandige klei, zwakke bijmenging puinresten, 
sporen grind, sporen asfalt 

MM 2 
 

03 (0,00 - 0,40) 
10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,40) 
12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,30) 

# 

 

# 
monsters van bovengrond op oostelijk gedeelte van locatie; sterk 
humeuze, zwak zandige tot uiterst siltige klei, geringe bijmenging 
sporen puin en grind  

MM 3 
 

02 (0,70 - 1,20) 
05 (0,80 - 1,10) 
06 (0,60 - 1,00) 
09 (0,50 - 1,00) 
11 (0,40 - 0,70) 

# 

 

# 
monsters van kleiige laag in ondergrond; sterk humeuze, matig 
zandige tot uiterst siltige klei, geringe bijmenging sporen puin en grind 

MM A1 
01 (0,00 - 0,50) 
05 (0,25 - 0,70) 
07 (0,00 - 0,50) 

 # 
 monsters van geroerde laag in bovengrond op westelijk gedeelte van 

locatie; zwakke bijmenging puinresten, sporen grind, sporen asfalt, 
visueel geen asbestverdachte bestanddelen 

MM A2 
21 (0,00 - 0,30) 
22 (0,00 - 0,40) 
23 (0,00 - 0,20) 

 # 
 monsters van bovenlaag naast scheidingwand / achterwand schuur, 

noordoostelijk terreindeel; geringe bijmenging sporen puin en grind, 
visueel geen asbestverdachte bestanddelen 

#:  Geanalyseerde pakketten/parameters 

STgr  Standaardpakket grond (NEN / SIKB) 

ASB Asbest (fijne fractie < 20 mm) 

LOS Lutum / Organische stof 

 
Het standaardpakket-grond (NEN / SIKB) omvat de volgende analyses: droge stof, 9 zware metalen (Ba, 
Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), 
polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (GC). 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

Rapportnr.: 18.3618-A1, december 2018 
Verkennend en nader bodemonderzoek Herenweg 9-11 te Maarssen 8 / 13 

 

Naar aanleiding van het matig verhoogde loodgehalte in het mengmonster van de ondergrond (MM3; 
overschrijding toetsingswaarde voor nader onderzoek), is besloten de vijf monsters uit het mengmonster 
separaat te analyseren op droge stof en lood.  
Voor de bepaling van de verspreiding van de verontreiniging met lood in de ondergrond zijn tijdens de 
tweede fase van het onderzoek, aanvullend negen monsters van de ondergrond geanalyseerd. Voor een 
volledig overzicht van de geanalyseerde monsters bij het nader onderzoek wordt verwezen naar het 
overzicht van de analyseresultaten in § 4.2.2. 
 
Grondwater 
Het grondwatermonster uit peilbuis PB9 is geanalyseerd op het standaardpakket-grondwater (NEN / 
SIKB). Dit pakket omvat de volgende analyses: 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), 
minerale olie (GC), vluchtige aromaten & gechloreerde koolwaterstoffen, inclusief vinylchloride.  
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOEK 

4.1 Algemene begrippen en toetsingskader 

Om de mate van verontreiniging van de grond en het grondwater te kunnen beoordelen, dienen de 
chemische analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters te worden getoetst aan normen 
zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van VROM.  
Per 1 juli 2013 is de Circulaire bodemsanering 2013 in werking getreden. De interventiewaarden voor 
grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn opgenomen als bijlage 1 in de Circulaire. 
 

Streefwaarden (grondwater en grond) / Achtergrondwaarden (grond; AW2000) 
Indien het concentratieniveau kleiner of gelijk is aan de streefwaarden / achtergrondwaarden is sprake 
van een duurzame bodemkwaliteit waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 
plant of dier niet zijn verminderd. Indien concentratie-overschrijdingen ten opzichte van de streefwaarde / 
achtergrondwaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) bestempeld als licht 
verontreinigd. 
 

Toetsingscriterium ten behoeve van nader onderzoek / Tussenwaarde 
Het toetsingscriterium voor de noodzaak van een nader onderzoek is als volgt gedefinieerd:  
- in grond: de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde; 
- in grondwater: de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde. 
 

Bij overschrijding van dit toetsingscriterium bestaat in principe een noodzaak tot nader onderzoek. Indien 
concentratie-overschrijdingen ten opzichte van deze toetsingswaarde worden aangetoond, wordt de 
bodem (grond en grondwater) bestempeld als matig verontreinigd. 
 

Interventiewaarden 
Interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan 
waarboven ernstige verminderingen of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-
pen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij concentraties boven de interventiewaarde kan er 
sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. In principe bestaat bij een geval van ernstige 
bodemverontreiniging een saneringsnoodzaak, zoals bedoelt in de Wet bodembescherming. De 
interventiewaarden voor grond zijn humaan- en ecotoxicologisch onderbouwd. De interventiewaarden 
voor grondwater zijn afgeleid van de interventiewaarden voor grond. Indien concentratie-overschrijdingen 
ten opzichte van de interventiewaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) 
bestempeld als sterk verontreinigd.  

Voor de parameter barium is per 1 april 2009 alleen een interventiewaarde van kracht, specifiek voor 

situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.  
 
Asbest 
De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale samenstellingswaarde uit de Regeling 
bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van de grond/puin bepaalt en is vastgesteld op 100 
mg/kg d.s. Deze asbestnorm is ook van toepassing voor bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. 
De vastgestelde normwaarde geldt voor het gewogen asbestgehalte. De toetsing van het gewogen 
asbestgehalte dient op de volgende wijze te worden uitgevoerd: 
(10 x gehalte amfibool asbest) + (gehalte serpentijn asbest) = < 100 mg/kg d.s. 
 

Chrysotiel (wit asbest) betreft serpentijn asbest, de overige asbestsoorten zijn amfibolen (hoofdzakelijk 
amosiet en crocidoliet). 
 
Verkennend onderzoek asbest NEN 5707 
Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden 
getoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 
interventiewaarde gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaar-
heid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek. Aan de hand van het verkregen 
indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. 
Wanneer het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 
dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze 
gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehal-
te groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste 
bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
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Geval van ernstige bodemverontreiniging 
Volgens de definities in de Wet bodembescherming (Wbb) is in de volgende situaties sprake van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging: 
- wanneer in een volume van ten minste 25 m

3
 grond (sediment) de gemiddelde concentratie van een 

verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt; 
- wanneer in een volume van ten minste 100 m

3
 grondwater de gemiddelde concentratie van een 

verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt. 
 

Conform de richtlijnen van de Wet bodembescherming bestaat voor een geval van ernstige bodemveront-
reiniging een saneringsnoodzaak.  
 

De achtergrond- en interventiewaarden voor zware metalen en organische verbindingen in de grond zijn 
afhankelijk van het percentage lutum en/of organische stof van de grond. Derhalve dienen de gemeten 
gehaltes in de grond hiervoor te worden gecorrigeerd (gestandaardiseerd gehalte).  
 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn als bijlage 4 aan het rapport toege-
voegd. In bijlage 5 is de toetsing van de analyseresultaten opgenomen. 
 
 
 

4.2 Grond 

4.2.1 Verkennend onderzoek (fase 1) 

Analyseresultaten 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 
van de grond aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in mg/kg droge stof. 
 

Tabel 6 Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten in grond (mg/kg d.s.) 

Zware metalen 
Monstercode 

Lutum 
(%) 

Org. 
Stof 
(%) Ba Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Zn 

Min.  
olie 

PCB 
PAK 
(10) 

ASB 

MM1;  
B1, 4, 5, 7, 9 (0.0-0.7) 

11,1 9,1 -- 0,53 -- 32 0,49 -- -- 220 260 -- -- 9,4 x 

MM2;  
B3,10,11,12,13 (0.0-0.5) 

19,9 14,9 -- 0,79 -- 70 0,62 1,7 30 230 240 -- -- 9,4 x 

MM3;  
B2, 5, 6, 9, 11 (0.4-1.2) 

13,3 12,8 -- -- -- 46 0,56 -- -- 290 170 -- -- 9,4 x 

MM A1;  
GT1, 5, 7 (0.0-0.7) 

- - x x x x x x x x x x x x [<2] 

MM A2;  
GT21 t/m 23 (0.0-0.4) 

- - x x x x x x x x x x x x [<2] 

 

x : niet geanalyseerd. 
[<2]   : geen overschrijding hergebruiknorm / toetsingswaarde voor nader onderzoek, asbest. 
--   : geen overschrijding achtergrondwaarde (aw2000)/detectielimiet. 
110 : overschrijding van de achtergrondwaarde (aw2000).  
290 : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader onderzoek. 
 

Algemene bodemkwaliteit 
De verhoogde gehaltes zware metalen en PAK in de geanalyseerde mengmonsters van de boven- en de 
ondergrond (MM1 t/m MM3) kunnen vermoedelijk worden gerelateerd aan de aangetroffen bodemvreem-
de bestanddelen (puinresten, sporen grind), alsook aan de diffuse verhoogde achtergrondgehaltes in 
zone C. Op basis van het matig verhoogde loodgehalte in het mengmonster van de ondergrond (MM3), 
bestaat aanleiding voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek (zie paragraaf 4.2.2). 
 
Onderzoek asbest 
In het mengmonster van de zwak puinhoudende laag in de bovengrond op het noordwestelijk gedeelte 
van de locatie (MM A1) is analytisch geen verontreiniging met asbest geconstateerd. De analyseresulta-
ten vormen een bevestiging van de visuele waarnemingen. 
In het mengmonster van de bovengrond naast de asbest scheidingswand en de achterwand van de 
schuur op het noordoostelijk gedeelte van de locatie is eveneens geen verhoogd asbestgehalte gemeten.  
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Ten gevolge van de aangetroffen puinbijmenging in de bovengrond op het westelijk gedeelte van de 
locatie is geen verontreiniging met asbest aangetoond. De verkregen onderzoekresultaten vormen een 
bevestiging dat de bovengrond ter plaatse van het onbebouwde en extensief gebruikte gedeelte van de 
locatie, met plaatselijk geringe bijmenging van sporen puin, onverdacht is voor verontreiniging met 
asbest.  
 

 
 

4.2.2 Nader onderzoek ondergrond (lood)  

Analyseresultaten 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 
voor lood in de ondergrond, in relatie tot de zintuiglijke waarnemingen, in mg/kg droge stof. 
 

Tabel 7 Overzicht toetsing analyseresultaten, nader onderzoek lood (mg/kg d.s.)  

Monstercode 
Lutum 

(%) 

Org. 
Stof 
(%) 

Pb zintuiglijke waarnemingen 

B02 (0.7-1.2) * (13,3) (12,8) 130 sporen grind 

B05 (0.8-1.1) * (13,3) (12,8) 520 sporen puin 

B06 (0.6-1.0) * (13,3) (12,8) 200 sporen puin 

B09 (0.5-1.0) * (13,3) (12,8) 250 sporen grind 

B11 (0.4-0.7) * (13,3) (12,8) 670 sporen puin 

B31 (0.5-1.0) 6,1 6,8 67 sporen puin 

B32 (0.5-0.8) 13,7 25,8 160 - 

B33 (0.6-1.1) 14,5 9 230 sporen puin 

B34 (0.55-1.0) 8,8 7,3 110 sporen puin 

B35 (0.5-0.8) 28,1 14,4 290 sporen puin 

B36 (0.5-1.0) 11,5 63,9 75 - 

B37 (0.5-0.8) 12,4 15,3 190 sporen puin 

B05a (1.1-1.5) 5,4 31,4 190 - 

B11a (0.7-1.1) 17,9 45,4 210 - 

 

*   : uitsplitsing MM3. 
--   : geen overschrijding achtergrondwaarde (aw2000)/detectielimiet. 
130 : overschrijding van de achtergrondwaarde (aw2000). 
520 : overschrijding van de interventiewaarde. 
(12,8) : percentage lutum of organische stof bepaald aan de hand van zintuiglijke waarnemingen / eerdere analyses. 

 
Interpretatie 
Op basis van de resultaten van de individuele analyses blijkt dat in de ondergrond bij boringen 5 en 11 
sprake is van een sterk verhoogd loodgehalte. In de geanalyseerde monsters van de ondergrond bij de 
afperkende boringen (nummers 31 t/m 37), binnen een afstand van circa 6 à 7 meter vanaf de boringen 5 
en 11, zijn uitsluitend licht verhoogde loodgehaltes gemeten.  
Ook in de aanvullend geanalyseerde monsters van de dieper gelegen laag in de ondergrond bij de 
boringen 5 en 11 is een lichte verontreiniging met lood aangetoond. 
 
Aan de hand van de resultaten van het nader onderzoek worden de sterk verhoogde gehaltes lood in de 
ondergrond bij de boringen 5 en 11 aangemerkt als lokale verontreinigingspots met een beperkte 
omvang. Het incidenteel voorkomen van matig tot sterk verhoogde loodgehaltes in de grond is ook 
bekend op basis van de statistische kengetallen voor zone C van de regionale bodemkwaliteitskaart. 
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4.3 Grondwater 

Analyseresultaten 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 
van het grondwater aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in µg/liter. 
 

Tabel 8 Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten in grondwater (µg/l) 

Componenten Peilbuis Toetsingswaarden 

 PB9 S (S+I)/2 I 

Zware metalen Barium (Ba) 100 50 340 630 

 Cadmium (Cd) -- 0,40 3,2 6 

 Kobalt (Co) -- 20 60 100 

 Koper (Cu) -- 15 45 75 

 Kwik (Hg) -- 0,05 0,18 0,30 

 Molybdeen (Mo) -- 5 150 300 

 Nikkel (Ni) -- 15 45 75 

 Lood (Pb) -- 15 45 75 

 Zink (Zn) -- 65 430 800 

Vluchtige  Benzeen -- 0,2 15 30 

Aromaten Tolueen -- 7,0 500 1000 

 Ethylbenzeen -- 4,0 77 150 

 Xylenen -- 0,2 35 70 

 Naftaleen -- 0,01 35 70 

 Styreen -- 6,0 150 300 

Vluchtige Dichloormethaan -- 0,01 500 1000 

gechloreerde Trichloormethaan -- 6,0 200 400 

koolwaterstoffen Tetrachloormethaan -- 0,01 5 10 

 Trichlooretheen -- 24 260 500 

 Tetrachlooretheen -- 0,01 20 40 

 1,1-dichloorethaan -- 7,0 450 900 

 1,2-dichloorethaan -- 7,0 450 400 

 1,1,1-trichloorethaan -- 0,01 150 300 

 1,1,2-trichloorethaan -- 0,01 65 130 

 Vinylchloride -- 0,01 2,5 5,0 

 1,1-dichlooretheen -- 0,01 5 10 

 1,2-dichloorethenen (som) -- 0,01 10 20 

 Dichloorpropanen (som) -- 0,8 40 80 

Overige stoffen Minerale olie -- 50 325 600 
 

-- : geen overschrijding streefwaarde/detectielimiet. 
100 : overschrijding van de streefwaarde. 

 
Interpretatie 
Voor de licht verhoogde concentratie barium in het grondwater geldt vermoedelijk dat sprake is van een 
verhoogde achtergrondwaarde. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat voor barium, in het 
grondwater in klei- en veengebieden, concentraties worden gemeten tot 150 à 200 µg/l. 
 
In het grondwatermonster uit peilbuis PB9, op het erfgedeelte bij woning nr. 11, is geen verontreiniging 
met minerale olie aangetroffen. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Rapportnr.: 18.3618-A1, december 2018 
Verkennend en nader bodemonderzoek Herenweg 9-11 te Maarssen 13 / 13 

 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op de locatie Herenweg 9-11 te Maarssen is een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd, in 
verband met de voorgenomen herinrichting van de locatie (nieuwbouw twee woningen). Het onderzoek is 
uitgevoerd volgens de richtlijnen van de NEN 5740 / NEN 5707 en de NTA5755. 
 
Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
 

 Algemene bodemkwaliteit  
  

♦ In de bovengrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met cadmium, koper, kwik, molybdeen, 
nikkel, lood, zink en PAK geconstateerd. Zintuiglijk is zwakke bijmenging van puinresten en sporen 
grind waargenomen in de bovengrond.  

   

♦ Bij het onderzoek op asbest is in de geroerde laag in de bovengrond, zowel visueel als analytisch, 
geen verontreiniging geconstateerd.  

 

♦ In de ondergrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met koper, kwik, zink en PAK 
aangetroffen, en zijn plaatselijk sterk verhoogde loodgehaltes gemeten. Zintuiglijk is geringe 
bijmenging van sporen puin en grind waargenomen in de ondergrond.  

 

♦ De sterk verhoogde loodgehaltes in de ondergrond bij de boringen 5 en 11 zijn bij de afperkende 
boringen niet bevestigd. Op basis van de verkregen onderzoekresultaten worden de plaatselijk sterk 
verhoogde loodgehaltes in de ondergrond aangemerkt als een verontreinigingspot met een beperkte 
omvang.  

 

♦ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is een licht verhoogde concentratie barium 
gemeten, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een verhoogde achtergrondwaarde.  

 

 Achterwand schuur / scheidingwand noordoostelijk terreindeel 
♦ In de bovenlaag naast de scheidingwand en de achterwand van de schuur op het noordoostelijk 

gedeelte van de locatie is, zowel visueel als analytisch, geen verontreiniging met asbest 
geconstateerd.  

 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaat, conform de richtlijnen van de Wet Bodembe-
scherming, geen aanleiding tot nader onderzoek. De verkregen resultaten geven geen milieutechnische 
bezwaren voor het afgeven van een omgevingvergunning. 
 
Indien bij de herinrichting van de locatie grond of verhardingsmateriaal zal vrijkomen, dient er rekening 
mee te worden gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden bestaan. De toepassingsmoge-
lijkheden voor dit materiaal op een andere locatie dienen te worden bepaald aan de hand van de 
voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit en/of de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Stichtse 
Vecht (regio Noordwest Utrecht).  
 
 
 
 
 
17 december 2018 
 

Behandeld door: 
 
 
 
ing. H. van Wijngaarden, 
Lawijn Advies & Management. 
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Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Projectcode: 18.3618 Boormeester: J.R. den Boer Datum: 27-09-2018
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

1

0

Klei, sterk zandig, sterk humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin

-50

Boring: 02

0

50

100

150

1

2

3

4

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin

-20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen grind, licht 
bruinbeige

-70

Klei, matig zandig, sterk humeus, sporen grind, 
donker bruingrijs

-120

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

-170

Boring: 03

0

50

100

1

2

3

0

Klei, sterk zandig, matig humeus, sporen puin, bruin

-40

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

-70

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-100

Boring: 04

0

50

1

2

0

Klei, matig zandig, sterk humeus, sporen puin, bruin

-30

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-80
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Boring: 05

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

-10

Sterk puinhoudend, zwak grindhoudend, matig 
asfaltresten

-25

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, 
sporen grind, bruingrijs, sporen asfalt

-80

Klei, matig zandig, sterk humeus, sporen puin, 
donker grijsbruin

-110

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-200

Boring: 06

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

-10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen grind, beige

-30

Uiterst puinhoudend, matig asfaltresten

-60

Klei, sterk zandig, matig humeus, sporen puin, 
donker grijsbruin

-100

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

-150

Boring: 07

0

50

100

1

2

3

0

Klei, sterk zandig, sterk humeus, zwak puinhoudend

-50

Klei, zwak zandig, matig humeus, sporen puin, 
donker bruingrijs

-70

Veen, sterk kleiïg, donker grijsbruin

-100

Boring: 08

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Uiterst grindhoudend, zwak puinhoudend

-30

Sterk puinhoudend, matig grindhoudend

-50

Veen, matig kleiïg, donker grijsbruin

-150

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-200
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Boring: 09

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

tegel0

-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen puin, beige

-20

Klei, sterk zandig, sterk humeus, sporen puin, sporen 
grind, donker bruingrijs

-50

Klei, matig zandig, sterk humeus, sporen grind, 
donker bruingrijs

-100

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

-120

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-250

Boring: 10

0

50

100

1

2

3

0

Klei, zwak zandig, sterk humeus, sporen puin, 
donkerbruin

-50

Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin

-70

Veen, sterk kleiïg, donker grijsbruin

-100

Boring: 11

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, sporen puin, sporen 
grind, donkerbruin

-40

Klei, matig zandig, sterk humeus, sporen puin, 
donkerbruin

-70

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-110

Veen, matig kleiïg, donkerbruin

-200

Boring: 12

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

Klei, zwak zandig, sterk humeus, sporen puin, 
donkerbruin

-50

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

-100

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-200
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Boring: 13

0

50

100

1

2

3

0

Klei, zwak zandig, sterk humeus, sporen puin, 
donker grijsbruin

-30

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

-60

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-100

Boring: 14

0

50

1

2

0

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, sporen puin, 
donkerbruin

-40

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

-90

Boring: 21

0

50

100

150

1

2

3

4

0

Klei, matig zandig, matig humeus, sporen puin, 
donkerbruin

-30

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donker grijsbruin

-70

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, grijsbruin

-120

Veen, sterk kleiïg, donker grijsbruin

-150

Boring: 22

0

50

100

150

1

2

3

4

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, 
sporen grind

-40

Klei, zwak zandig, matig humeus, sporen puin, bruin

-70

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-150



Projectcode: 18.3618 Boormeester: J.R. den Boer Datum: 27-09-2018

Pagina 5 / 6
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Boring: 23

0

50

1

2

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, 
beigebruin

-20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht bruinbeige

-70

Boring: 31

0

50

100

150

1

2

3

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen 
grind, beigebruin

-50

Klei, sterk zandig, sterk humeus, sporen puin, donker 
grijsbruin

-100

Klei, sterk zandig, matig humeus, grijsbruin

-150

Boring: 32

0

50

100

150

1

2

3

4

0

Klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruin

-50

Klei, matig zandig, sterk humeus, donker grijsbruin

-80

Veen, matig kleiïg, donker grijsbruin

-110

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-150

Boring: 33

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

-10

Klei, matig zandig, matig humeus, sporen puin, bruin

-60

Klei, matig zandig, sterk humeus, sporen puin, 
grijsbruin

-110

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, donker roodbruin, 
matig wortelresten

-160
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Boring: 34

0

50

100

150

1

2

3

4

tegel0

-5

Klei, zwak zandig, matig humeus, sporen puin, 
donker grijsbruin

-55

Klei, sterk zandig, matig humeus, sporen puin, 
grijsbruin, (geroerd)

-100

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

-130

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-180

Boring: 35

0

50

100

150

1

2

3

4

0

Klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin

-50

Klei, sterk siltig, sterk humeus, sporen puin, 
donkerbruin

-80

Veen, sterk kleiïg, donker grijsbruin

-150

Boring: 36

0

50

100

150

1

2

3

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen puin, grijsbruin

-50

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-150

Boring: 37

0

50

100

150

1

2

3

4

0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin

-50

Klei, sterk zandig, sterk humeus, sporen puin, donker 
grijsbruin

-80

Veen, matig kleiïg, donkerbruin

-120

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-150
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Locatie:  Herenweg 9-11 - Overzicht zintuiglijke waarnemingen Bijlage 3-2 

Rapportnr.: 18.3618  pagina 1 

 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de zintuiglijke waarnemingen op de verschillende 
terreindelen. 

Tabel 3 Boringen en diepten van zintuiglijk waargenomen verontreinigingen  

Terreindeel / 
onderdeel 

Boring / 
inspectiegat 

Einddiepte  
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Waargenomen bijzonderheden 

Verkennend 01 * 0,50 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend 

onderzoek - 02  1,70 0,20 - 1,20 sporen grind 

Algemene  03 * 1,00 0,00 - 0,40 sporen puin 

bodemkwaliteit 04 * 0,80 0,00 - 0,30 sporen puin 

 05 * 2,00 0,10 - 0,25 sterk puinhoudend, zwak grindhoudend, matig asfaltresten 

   0,25 - 0,80 zwak puinhoudend, sporen grind, sporen asfalt 

   0,80 - 1,10 sporen puin 

 06 1,50 0,10 - 0,30 sporen grind 

   0,30 - 0,60 uiterst puinhoudend, matig asfaltresten 

   0,60 - 1,00 sporen puin 

 07 * 1,00 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend 

   0,50 - 0,70 sporen puin 

 08 * 2,00 0,00 - 0,30 uiterst grindhoudend, zwak puinhoudend 

   0,30 - 0,50 sterk puinhoudend, matig grindhoudend 

 09 2,50 0,05 - 0,20 sporen puin 

   0,20 - 0,50 sporen puin, sporen grind 

   0,50 - 1,00 sporen grind 

 10 1,00 0,00 - 0,50 sporen puin 

 11 2,00 0,00 - 0,40 sporen puin, sporen grind 

   0,40 - 0,70 sporen puin 

 12 2,00 0,00 - 0,50 sporen puin 

 13 1,00 0,00 - 0,30 sporen puin 

 14 0,90 0,00 - 0,40 sporen puin 

Terreinstrook  21 * 1,50 0,00 - 0,30 sporen puin 

Scheidingwand /  22 * 1,50 0,00 - 0,40 sporen puin, sporen grind 

Achterwand   0,40 - 0,70 sporen puin 

 23 * 0,70 0,00 - 0,20 sporen puin 

Nader onderzoek 31 1,50 0,00 - 0,50 sporen grind 

   0,50 - 1,00 sporen puin 

 33 1,60 0,10 - 1,10 sporen puin 

 34 1,80 0,05 - 1,00 sporen puin 

 35 1,50 0,50 - 0,80 sporen puin 

 36 1,50 0,00 - 0,50 sporen puin 

 37 1,50 0,50 - 0,80 sporen puin 

 

* inspectiegat 
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Herenweg 9-11

1 2 3

J.R. den Boer 1/2

18.3618

Analysecertificaat

04-Oct-2018/17:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018142133/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 72.6% (m/m) 68.0 62.4Droge stof

S 9.1% (m/m) ds 14.9 12.8Organische stof

90.1% (m/m) ds 83.7 86.2Gloeirest

S 11.1% (m/m) ds 19.9 13.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 170mg/kg ds 260 220Barium (Ba)

S 0.53mg/kg ds 0.79 0.47Cadmium (Cd)

S 7.3mg/kg ds 11 8.0Kobalt (Co)

S 32mg/kg ds 70 46Koper (Cu)

S 0.49mg/kg ds 0.62 0.56Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds 1.7 <1.5Molybdeen (Mo)

S 17mg/kg ds 30 23Nikkel (Ni)

S 220mg/kg ds 230 290Lood (Pb)

S 260mg/kg ds 240 170Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

6.8mg/kg ds 6.8 13Minerale olie (C16-C21)

30mg/kg ds 22 33Minerale olie (C21-C30)

17mg/kg ds 14 19Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 62mg/kg ds 46 70Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

MM1; B1, 4, 5, 7, 9 (0.0-0.7)

MM2; B3, 10, 11, 12, 13 (0.0-0.5)

MM3; B2, 5, 6, 9, 11 (0.4-1.2) 10330567

10330566

10330565

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Sep-2018

27-Sep-2018

27-Sep-2018

M: MCERTS erkend



Herenweg 9-11

1 2 3

J.R. den Boer 2/2

18.3618

Analysecertificaat

04-Oct-2018/17:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018142133/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S 1)<0.0010mg/kg ds 0.0011 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0014 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S 2)2)0.0049mg/kg ds 0.0060 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.83mg/kg ds 1.2 0.74Fenanthreen

S 0.24mg/kg ds 0.33 0.45Anthraceen

S 2.2mg/kg ds 2.6 2.3Fluorantheen

S 1.1mg/kg ds 1.1 1.2Benzo(a)anthraceen

S 1.5mg/kg ds 1.3 1.4Chryseen

S 0.67mg/kg ds 0.53 0.60Benzo(k)fluorantheen

S 0.99mg/kg ds 0.93 1.1Benzo(a)pyreen

S 0.97mg/kg ds 0.67 0.82Benzo(ghi)peryleen

S 0.90mg/kg ds 0.77 0.85Indeno(123-cd)pyreen

S 9.4mg/kg ds 9.4 9.4PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM1; B1, 4, 5, 7, 9 (0.0-0.7)

MM2; B3, 10, 11, 12, 13 (0.0-0.5)

MM3; B2, 5, 6, 9, 11 (0.4-1.2) 10330567

10330566

10330565

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Sep-2018

27-Sep-2018

27-Sep-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018142133/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10330565 01  0  50 05356679011 MM1; B1, 4, 5, 7, 9 (0.0-0.7)

 10330565 04  0  30 05356678961 MM1; B1, 4, 5, 7, 9 (0.0-0.7)

 10330565 05  25  70 05356693092 MM1; B1, 4, 5, 7, 9 (0.0-0.7)

 10330565 07  0  50 05356678921 MM1; B1, 4, 5, 7, 9 (0.0-0.7)

 10330565 09  20  50 05356681462 MM1; B1, 4, 5, 7, 9 (0.0-0.7)

 10330566 13  0  30 05356680301 MM2; B3, 10, 11, 12, 13 (0.0-0.5)

 10330566 03  0  40 05356678931 MM2; B3, 10, 11, 12, 13 (0.0-0.5)

 10330566 10  0  50 05356680291 MM2; B3, 10, 11, 12, 13 (0.0-0.5)

 10330566 11  0  40 05356680261 MM2; B3, 10, 11, 12, 13 (0.0-0.5)

 10330566 12  0  50 05356680311 MM2; B3, 10, 11, 12, 13 (0.0-0.5)

 10330567 02  70  120 05356690873 MM3; B2, 5, 6, 9, 11 (0.4-1.2)

 10330567 05  80  110 05356690903 MM3; B2, 5, 6, 9, 11 (0.4-1.2)

 10330567 06  60  100 05356690833 MM3; B2, 5, 6, 9, 11 (0.4-1.2)

 10330567 09  50  100 05356681473 MM3; B2, 5, 6, 9, 11 (0.4-1.2)

 10330567 11  40  70 05356681592 MM3; B2, 5, 6, 9, 11 (0.4-1.2)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018142133/1
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018142133/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10330565
Certificate no.: 2018142133
Sample description.: MM1; B1, 4, 5, 7, 9 (0.0-0.7)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10330566
Certificate no.: 2018142133
Sample description.: MM2; B3, 10, 11, 12, 13 (0.0-0.5)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10330567
Certificate no.: 2018142133
Sample description.: MM3; B2, 5, 6, 9, 11 (0.4-1.2)
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Herenweg 9-11

1 2 3 4 5

J.R. den Boer 1/1

18.3618

Analysecertificaat

18-Oct-2018/06:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

12-Oct-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018150235/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 54.0 58.6Droge stof

S 74.7% (m/m) 68.7 67.9Droge stof

Metalen

S 130mg/kg ds 510 200 250 670Lood (Pb)

1

2

3

4

5

B02 (0.7-1.2)

B05 (0.8-1.1)

B06 (0.6-1.0)

B09 (0.5-1.0)

B11 (0.4-0.7) 10355797

10355796

10355795

10355794

10355793

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Sep-2018

27-Sep-2018

27-Sep-2018

27-Sep-2018
27-Sep-2018

M: MCERTS erkend VS



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018150235/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10355793 02  70  120 05356690873 B02 (0.7-1.2)

 10355794 05  80  110 05356690903 B05 (0.8-1.1)

 10355795 06  60  100 05356690833 B06 (0.6-1.0)

 10355796 09  50  100 05356681473 B09 (0.5-1.0)

 10355797 11  40  70 05356681592 B11 (0.4-0.7)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018150235/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Herenweg 9-11

1 2

J.R. den Boer 1/1

18.3618

Analysecertificaat

19-Nov-2018/07:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

13-Nov-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018167910/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 32.4% (m/m) 23.8Droge stof

S 31.4% (m/m) ds 45.4Organische stof

68.2% (m/m) ds 53.3Gloeirest

S 5.4% (m/m) ds 17.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 190mg/kg ds 210Lood (Pb)

1

2

B05a (1.1-1.5)

B11a (0.7-1.1) 10411527

10411526

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Nov-2018

12-Nov-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018167910/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10411526 4  110  150 05356680975a B05a (1.1-1.5)

 10411527 3  70  110 053566815311a B11a (0.7-1.1)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018167910/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Herenweg 9-11

1 2 3 4 5

J.R. den Boer 1/2

18.3618

Analysecertificaat

08-Nov-2018/05:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

02-Nov-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018161590/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 75.8% (m/m) 48.5 70.4 69.7 56.3Droge stof

S 6.8% (m/m) ds 25.8 9.0 7.3 14.4Organische stof

92.7% (m/m) ds 73.3 89.9 92.1 83.6Gloeirest

S 6.1% (m/m) ds 13.7 14.5 8.8 28.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 67mg/kg ds 160 230 110 290Lood (Pb)

1

2

3

4

5

B31 (0.5-1.0)

B32 (0.5-0.8)

B33 (0.6-1.1)

B34 (0.55-1.0)

B35 (0.5-0.8) 10392790

10392789

10392788

10392787

10392786

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Oct-2018

31-Oct-2018

31-Oct-2018

31-Oct-2018
31-Oct-2018

M: MCERTS erkend



Herenweg 9-11

6 7

J.R. den Boer 2/2

18.3618

Analysecertificaat

08-Nov-2018/05:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

02-Nov-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018161590/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 18.9% (m/m) 58.7Droge stof

S 63.9% (m/m) ds 15.3Organische stof

35.3% (m/m) ds 83.8Gloeirest

S 11.5% (m/m) ds 12.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 75mg/kg ds 190Lood (Pb)

6

7

B36 (0.5-1.0)

B37 (0.5-0.8) 10392792

10392791

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Oct-2018

31-Oct-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018161590/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10392786 31  50  100 05356512802 B31 (0.5-1.0)

 10392787 32  50  80 05356679662 B32 (0.5-0.8)

 10392788 33  60  110 05356514522 B33 (0.6-1.1)

 10392789 34  55  100 05355919582 B34 (0.55-1.0)

 10392790 35  50  80 05355919552 B35 (0.5-0.8)

 10392791 36  50  100 05355919602 B36 (0.5-1.0)

 10392792 37  50  80 05356679682 B37 (0.5-0.8)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018161590/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Herenweg 9-11

1

J.R. den Boer 1/2

18.3618

Analysecertificaat

19-Oct-2018/13:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Oct-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018151032/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 100µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 4.6µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.7µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 42µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S 1)0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 PB9 10358328

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Oct-2018

M: MCERTS erkend



Herenweg 9-11

1

J.R. den Boer 2/2

18.3618

Analysecertificaat

19-Oct-2018/13:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Oct-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018151032/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S 1)0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 PB9 10358328

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Oct-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018151032/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10358328 06918332779-1 PB9

 10358328 08007017929-2 PB9

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018151032/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl
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KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018151032/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618

Projectnaam Herenweg 9-11

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018142133

Monster MM1; B1, 4, 5, 7, 9 (0.0-0.7)

Analyse Eenheid MM1 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 9,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 11,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 72,6 72,6

Organische stof % (m/m) ds 9,1 9,1

Gloeirest % (m/m) ds 90,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 11,1 11,1

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 170 308,2 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,53 0,6221 * 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 7,3 12,86 - 3 15 103 190 35 190

Koper (Cu) mg/kg ds 32 42,48 * 5 40 115 190 54 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,49 0,5844 * 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 17 28,2 - 4 35 67,5 100 39 100

Lood (Pb) mg/kg ds 220 266,4 * 10 50 290 530 210 530

Zink (Zn) mg/kg ds 260 375,5 * 20 140 430 720 200 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 2,308

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 3,846

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 6,8 7,473

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 30 32,97

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 17 18,68

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 4,615

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 62 68,13 - 35 190 2600 5000 190 500

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0007

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0007

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0007

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0007

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0007

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0007

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0007

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0053 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,83 0,83

Anthraceen mg/kg ds 0,24 0,24

Fluorantheen mg/kg ds 2,2 2,2

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,1 1,1

Chryseen mg/kg ds 1,5 1,5

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,67 0,67

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,99 0,99

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,97 0,97

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,9 0,9

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 9,4 9,435 * 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 10330565 MM1; B1, 4, 5, 7, 9 (0.0-0.7)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618

Projectnaam Herenweg 9-11

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018142133

Monster MM2; B3, 10, 11, 12, 13 (0.0-0.5)

Analyse Eenheid MM2 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 14,9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 19,9

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 68 68

Organische stof % (m/m) ds 14,9 14,9

Gloeirest % (m/m) ds 83,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 19,9 19,9

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 260 311,2 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,79 0,7277 * 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 11 13,07 - 3 15 103 190 35 190

Koper (Cu) mg/kg ds 70 70,23 * 5 40 115 190 54 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,62 0,6391 * 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8

Molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,7 1,7 * 1,5 1,5 95,8 190 88 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 30 35,12 * 4 35 67,5 100 39 100

Lood (Pb) mg/kg ds 230 230,5 * 10 50 290 530 210 530

Zink (Zn) mg/kg ds 240 254,4 * 20 140 430 720 200 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 1,409

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 2,349

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 6,8 4,564

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 22 14,77

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 14 9,396

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 2,819

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 46 30,87 - 35 190 2600 5000 190 500

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0004

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0004

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0004

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0004

PCB 138 mg/kg ds 0,0011 0,0007

PCB 153 mg/kg ds 0,0014 0,0009

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0004

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,006 0,004 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0234

Fenanthreen mg/kg ds 1,2 0,8054

Anthraceen mg/kg ds 0,33 0,2215

Fluorantheen mg/kg ds 2,6 1,745

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,1 0,7383

Chryseen mg/kg ds 1,3 0,8725

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,53 0,3557

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,93 0,6242

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,67 0,4497

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,77 0,5168

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 9,4 6,352 * 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

2 10330566 MM2; B3, 10, 11, 12, 13 (0.0-0.5)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618

Projectnaam Herenweg 9-11

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018142133

Monster MM3; B2, 5, 6, 9, 11 (0.4-1.2)

Analyse Eenheid MM3 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 12,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 62,4 62,4

Organische stof % (m/m) ds 12,8 12,8

Gloeirest % (m/m) ds 86,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 13,3 13,3

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 220 353,4 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,47 0,4842 - 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 8 12,58 - 3 15 103 190 35 190

Koper (Cu) mg/kg ds 46 54,01 * 5 40 115 190 54 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,56 0,6335 * 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 23 34,55 - 4 35 67,5 100 39 100

Lood (Pb) mg/kg ds 290 323,9 ** 10 50 290 530 210 530

Zink (Zn) mg/kg ds 170 218,1 * 20 140 430 720 200 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 1,641

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 2,734

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 13 10,16

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 33 25,78

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 19 14,84

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 3,281

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 70 54,69 - 35 190 2600 5000 190 500

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0005

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0005

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0005

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0005

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0005

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0005

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0005

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0038 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0273

Fenanthreen mg/kg ds 0,74 0,5781

Anthraceen mg/kg ds 0,45 0,3516

Fluorantheen mg/kg ds 2,3 1,797

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,2 0,9375

Chryseen mg/kg ds 1,4 1,094

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,6 0,4688

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,1 0,8594

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,82 0,6406

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,85 0,6641

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 9,4 7,418 * 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

3 10330567 MM3; B2, 5, 6, 9, 11 (0.4-1.2)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018150235
Monster B02 (0.7-1.2)

Analyse Eenheid B02 (0.7-1.2) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 12,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 74,7 74,7
Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 130 145,2 * 10 50 290 530

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

1 10355793 B02 (0.7-1.2)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018150235
Monster B05 (0.8-1.1)

Analyse Eenheid B05 (0.8-1.1) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 12,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 68,7 68,7
Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 510 569,6 *** 10 50 290 530

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

2 10355794 B05 (0.8-1.1)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018167910
Monster B05a (1.1-1.5)

Analyse Eenheid B05a (1.1-1.5) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 31,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 32,4 32,4
Organische stof % (m/m) ds 31,4 31,4
Gloeirest % (m/m) ds 68,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 5,4 5,4
Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 190 186,1 * 10 50 290 530

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

1 10411526 B05a (1.1-1.5)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte

RG Vereiste Rapportagegrens

AW Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde

I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018150235
Monster B06 (0.6-1.0)

Analyse Eenheid B06 (0.6-1.0) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 12,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 67,9 67,9
Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 200 223,4 * 10 50 290 530

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

3 10355795 B06 (0.6-1.0)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018150235
Monster B09 (0.5-1.0)

Analyse Eenheid B09 (0.5-1.0) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 12,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 54 54
Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 250 279,2 * 10 50 290 530

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

4 10355796 B09 (0.5-1.0)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018150235
Monster B11 (0.4-0.7)

Analyse Eenheid B11 (0.4-0.7) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 12,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 58,6 58,6
Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 670 748,4 *** 10 50 290 530

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

5 10355797 B11 (0.4-0.7)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618

Projectnaam Herenweg 9-11

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018167910

Monster B05a (1.1-1.5)

Analyse Eenheid B05a (1.1-1.5) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 31,4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5,4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 32,4 32,4

Organische stof % (m/m) ds 31,4 31,4

Gloeirest % (m/m) ds 68,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 5,4 5,4

Metalen

Lood (Pb) mg/kg ds 190 186,1 * 10 50 290 530

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 10411526 B05a (1.1-1.5)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018161590
Monster B31 (0.5-1.0)

Analyse Eenheid B31 (0.5-1.0) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 6,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 6,1
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 75,8 75,8
Organische stof % (m/m) ds 6,8 6,8
Gloeirest % (m/m) ds 92,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 6,1 6,1
Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 67 90,54 * 10 50 290 530

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

1 10392786 B31 (0.5-1.0)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018161590
Monster B32 (0.5-0.8)

Analyse Eenheid B32 (0.5-0.8) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 25,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13,7
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 48,5 48,5
Organische stof % (m/m) ds 25,8 25,8
Gloeirest % (m/m) ds 73,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 13,7 13,7
Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 160 152 * 10 50 290 530

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

2 10392787 B32 (0.5-0.8)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018161590
Monster B33 (0.6-1.1)

Analyse Eenheid B33 (0.6-1.1) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 14,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 70,4 70,4
Organische stof % (m/m) ds 9 9
Gloeirest % (m/m) ds 89,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 14,5 14,5
Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 230 266 * 10 50 290 530

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

3 10392788 B33 (0.6-1.1)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018161590
Monster B34 (0.55-1.0)

Analyse Eenheid B34 (0.55-1.0) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 7,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 8,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 69,7 69,7
Organische stof % (m/m) ds 7,3 7,3
Gloeirest % (m/m) ds 92,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 8,8 8,8
Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 110 141,5 * 10 50 290 530

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

4 10392789 B34 (0.55-1.0)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018161590
Monster B35 (0.5-0.8)

Analyse Eenheid B35 (0.5-0.8) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 14,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 28,1
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 56,3 56,3
Organische stof % (m/m) ds 14,4 14,4
Gloeirest % (m/m) ds 83,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 28,1 28,1
Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 290 266,5 * 10 50 290 530

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

5 10392790 B35 (0.5-0.8)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018161590
Monster B36 (0.5-1.0)

Analyse Eenheid B36 (0.5-1.0) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 63,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 11,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 18,9 18,9
Organische stof % (m/m) ds 63,9 63,9
Gloeirest % (m/m) ds 35,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 11,5 11,5
Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 75 50,84 * 10 50 290 530

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

6 10392791 B36 (0.5-1.0)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018161590
Monster B37 (0.5-0.8)

Analyse Eenheid B37 (0.5-0.8) GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 15,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 12,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 58,7 58,7
Organische stof % (m/m) ds 15,3 15,3
Gloeirest % (m/m) ds 83,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 12,4 12,4
Metalen
Lood (Pb) mg/kg ds 190 207,9 * 10 50 290 530

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

7 10392792 B37 (0.5-0.8)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 18.3618
Projectnaam Herenweg 9-11
Monsternemer J.R. den Boer
Certificaatnummer 2018151032
Monster PB9

Analyse Eenheid PB9 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen
Barium (Ba) µg/L 100 100 * 20 50 337,5 625
Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
Koper (Cu) µg/L 4,6 4,6 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300
Nikkel (Ni) µg/L 3,7 3,7 - 3 15 45 75
Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (Zn) µg/L 42 42 - 10 65 432,5 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000
Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen µg/L <0,10 0,07
m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) µg/L <0,90
Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70
Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10
Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900
1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07
CKW (som) µg/L <1,6
Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630
Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5
1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20
1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14
1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) µg/L <10 7
Minerale olie (C12-C16) µg/L <10 7
Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 7
Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 10,5
Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 7
Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 7
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda
Nr. Analytico-nr Monster

1 10358328 PB9

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

* groter dan Streefwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
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Foto 1: zuidwestzijde locatie / woonhuis 
 

Foto 2: noordzijde woonhuis 

 

Foto 3: schuur, noordoostelijk terreindeel 
 

Foto 4: terras (overdekt), noordzijde locatie 

 

Foto 5: achterwand schuur 
 

Foto 6: scheidingwand, noordoostelijk terreindeel 

 

Foto 7: inspectiegat GT1 
 

Foto 8: inspectiegat GT5 
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  

Herenweg 9-11, Maarsseveen 
 

  

  
  

De Milieuadviseur 
Datum: 25 september 2018 
Projectnummer: 18061 



 

Samenvatting 

Bij de twee nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder 
overschreden, door de geluidhinder afkomstig van de Herenweg. Voor de realisatie van de 
woningen moet voor de twee woningen een hogere grenswaarde van 55 dB worden verleend door 
de gemeente Stichtse Vecht.   
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aan de Herenweg 9 en 11 in Maarsseveen staat op twee woningen in de vorm van twee-onder-een-
kap-woningen. De eigenaar van de locatie heeft het voornemen om deze locatie te herontwikkelen. Hij 
wil de betreffende twee-onder-een-kap-woningen slopen en daarvoor in de plaats twee vrijstaande 
woningen realiseren. In de onderstaande figuur is de globale ligging van de nieuwe woningen 
weergegeven: 
 

Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woningen 

1.2 Doel van het onderzoek 

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om 
de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 
In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid 
van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en 
gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat 
van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Toetsingskaders 

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten: 
 Wet geluidhinder (Wgh) 
 Gemeentelijk geluidbeleid 
 Bouwbesluit 2012 
 
De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid 
is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.  
In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie 
toetsingskaders. 

2 .1 .1  Wet  ge lu idh inder  (Wgh)  

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh 
worden twee soorten grenswaarden genoemd:  
 Voorkeursgrenswaarde1: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen 

waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen 
aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden. 

 Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor 
op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld. 

 
De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de 
geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige 
bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woningen liggen 
in stedelijk gebied (bebouwde kom van Maarsseveen). 
 

Overzicht van de normen uit de Wgh 

Gevoelig object Wegverkeer Railverkeer Industrie 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82 Wgh) 55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh) 50 dB(A) (art. 44 Wgh) 
Hoogste toelaatbare 
geluidsbelastingen 

63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 68 dB (art. 4.10 Bgh) 55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh) 

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden 
 

2 .1 .2  Gemeente l i jk  ge lu idbele id  

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door 
de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen 
vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden. 
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk 
geluidbeleid vastgesteld2. Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In 
dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- 
leefklimaat wordt gegarandeerd. 
  

                                                           
1  Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 
2  Beleidsregel Hogere waarden, deze is inwerking getreden op 6 juli 2012 
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2.1 .3  Bouwbeslu i t  2012  

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de 
binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen 
(voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en 
railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de 
binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse 
geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden 
opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden 
gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB). 
Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn  toegestaan, is 
aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke 
gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.  
Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen 
kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde 
wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet 
noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing 
aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk. 

2.2 Zones 

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. 
Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk. 

2 .2 .1  Wegverkeer  

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen 
en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat 
beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven: 
 

Zones langs wegen 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 en 2 200 meter 250 meter  
3 en 4 350 meter 400 meter 

5 en meer 350 meter 600 meter  

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen 
 
Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven 
ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke 
ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.  
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2.2 .2  Rai lverkeer  

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de 
spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP’s). De hoogte van de 
geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg 
is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit 
geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten 
van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane 
geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.  
De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel: 
 

Zones langs spoorwegen 

Geluidsproductieplafond Zone 

Kleiner dan 56 dB 100 meter 
Tussen de 56 en 61 dB 200 meter 
Tussen de 61 en 66 dB 300 meter 

Tussen 66 en 71 dB 600 meter 
Tussen 71 en 74 dB 900 meter 

Groter dan 74 dB 1.200 meter 

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen 
 
Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail 
en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de ‘Regeling zonekaart 
spoorwegen geluidhinder’. 

2 .2 .3  Industr ie lawaa i  

Rondom een bedrijventerrein waar ‘grote’ lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De 
grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein 
en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein. 

2.3 Rekenmethodiek 

Met behulp van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen 
berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.  
De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp 
van het computerprogramma GeoMilieu, versie 4.41. 
 
De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: ‘Rekenmethode 
cumulatieve geluidsbelasting’ uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de 
relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.  
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3 Uitgangspunten 

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse 
wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen 
akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.  

3.1 Selectie van geluidsbronnen 

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en 
spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet 
in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde 
industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig. 
 
De nieuwe woningen liggen aan de Herenweg. Deze weg ligt in de bebouwde kom en heeft twee 
rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woningen liggen 
in de zone van de Herenweg. 

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens 

3.2 .1  Harde  en  zachte  bodem 

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem (Bf=0). De zachte 
bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (Bf) van 0,5 (half 
hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor 
(Bf) van 0,8 aangehouden. 

3 .2 .2  Ligg ing  van  de  n ieuwe woningen 

Het plan maakt de bouw van twee woningen mogelijk. In de onderstaande figuur zijn beide woningen 
weergegeven. 

 

Figuur 2: Ligging van de twee woningen 
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De nieuwe woningen worden maximaal 10 meter hoog. De woningen kunnen maximaal 3 lagen met 
geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten 
weergegeven: 
 

Overzicht van waarneemhoogten 

Vloerhoogte in meters Waarneemhoogte in meters 

Begane grond 0,0 1,5 
Eerste verdieping 3,0 4,5 
Tweede verdieping 6,0 7,5 

Maximale bouwhoogte 10,0 - 

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten 

3 .2 .3  Verkeersgegevens   

De verkeersgegevens van de Herenweg voor het prognosejaar 2030 zijn afkomstig van de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht. 
 
In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het maatgevende jaar 2030 weergegeven: 
 

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e 

 2030, 
(maatgevend jaar) 

Herenweg 4.430 

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten 
 
In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven: 
 

Periode- en voertuigverdelingen  

 Dagperiode 
(07:00 t/m 19:00) 

Avondperiode 
(19:00 t/m 23:00) 

Nachtperiode 
(23:00 t/m 07:00) 

%
/uur 

LM
V 

%
 

M
ZM

V  
% ZM

V 
%

 

%
/uur 

LM
V 

%
 

M
ZM

V  
% ZM

V 
%

 

%
/uur 

LM
V 

%

M
ZM

V  
%

 

ZM
V 

%
 

Herenweg 7,04 93,05 4,70 2,25 2,54 97,06 2,09 0,85 0,67 91,16 7,05 1,78 

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen  
 
De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond 
van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel: 
 

Overzicht van de overige uitgangspunten 

 Wegdek Verkeersdrempels Maximum snelheid  
in km/u 

Aftrek op grond 
van artikel 110g 

Wgh 
in dB 

Herenweg 
Dicht asfaltbeton 

(referentiewegdek) Nee 50 5 

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten 
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4 Wegverkeer 

4.1 Onderzoeksopzet 

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De 
geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh. 

4.2 Resultaten 

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van 
standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in 
het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg. 
 
Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande 
figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:  
 

 

Figuur 3: Nummering van de waarneempunten 
 
De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze 
tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de 
invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het 
akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden 
opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur. 
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In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (Lden), inclusief aftrek op grond van artikel 110g 
Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Herenweg 
weergegeven:  
 

Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de Herenweg 
 
De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Herenweg staan in de onderstaande tabel: 

Geluidsbelastingen afkomstig van de Herenweg 

 Hoogste geluidsbelastingen in dB 
(incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB) 

Kavel 1 55 
Kavel 2 55 

Toetsingskader 

Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh 48 
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh 63 

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Herenweg 
 

Conclusie  
De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Herenweg, bedraagt 55 dB, inclusief aftrek op grond van 
artikel 110g Wgh.  
Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de 
hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. 
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4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen 

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de 
voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.  
De Herenweg zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek 
noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet 
terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de 
Herenweg worden verleend door de gemeente.  
De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van twee woningen, hierdoor heeft de ontwikkeling 
beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende 
maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt. 
Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger. 

4 .3 .1  Bronmaatregelen  

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van 2,3 dB haalbaar door het 
toepassen van een dunne deklaag type A op de Herenstraat. Door het toepassen van dit wegdek wordt 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op de nieuwe woning door de 
Herenstraat. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 53 dB door het toepassen van een dunne deklaag 
type A.  
Het vervangen van het huidige dicht asfaltbeton op de Herenweg door een stiller wegdek is financieel 
niet rendabel aangezien er slechts één woning wordt gerealiseerd. 

4 .3 .2  Overdrachtsmaatregelen  

Het vergroten van de afstand tussen de Herenweg en de nieuwe woning, zodanig dat de 
geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat 
dit niet wenselijk is. In de onderstaande figuur zijn de geluidscontouren (inclusief aftrek op grond van 
artikel 110g Wgh) weergegeven:  

Figuur 5: Ligging van de geluidscontouren  
 

Geluidscontouren in dB 
(incl. aftrek 110 g Wgh) 
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Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Herenweg is niet gewenst vanuit 
stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.  
Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel 
oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het 
ruimtebeslag hiervan.  

4 .3 .3  Maatregelen  b i j  de  ontvanger  

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te 
voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere 
geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen 
om de akoestische binnenwaarde te halen. 
 

Conclusie 
Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te 
treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
Om de binnenwaarde van 33 dB uit het ‘Bouwbesluit 2012’te kunnen garanderen kan extra 
geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een ‘Omgevingsvergunning bouwen’ (voormalige 
bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond 
dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald. 
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5 Conclusie 

Aan de Herenweg 9 en 11 in Maarsseveen staat op twee woningen in de vorm van twee-onder-een-
kap-woningen. De eigenaar van de locatie heeft het voornemen om deze locatie te herontwikkelen. Hij 
wil de betreffende twee-onder-een-kap-woningen slopen en daarvoor in de plaats twee vrijstaande 
woningen realiseren.  
Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de 
realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de 
nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh). 

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder 

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Herenweg, bedraagt 55 dB, inclusief aftrek op grond van 
artikel 110g Wgh.  
Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de 
hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. 

5 .1 .1  Ver len ing  hogere  grenswaarden  

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te 
bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Herenweg, het vergroten van de afstand 
tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan 
(realisatie van twee woningen) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die 
de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
In het gemeentelijke geluidbeleid ‘Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder’ ligt de nadruk op het 
voorkomen van geluidhinder. Echter de verlening van hogere waarden is mogelijk wanneer er de 
geluidsbelasting niet is kosteneffectief is terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarden, dan wel 
dat er overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 
landschappelijke of financiële aard zijn.  
Tevens is er bij beide woningen sprake van een geluidsluwe achtergevel (gevel waarbij wordt voldaan 
aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB), hierdoor wordt voldaan aan alle vereisten uit het 
gemeentelijke geluidsbeleid.   
Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid kan de gemeente Stichtse Vecht een hogere waarde 
verlenen voor de geluidsbelasting van 55 dB voor de twee woningen afkomstig van de Herenweg 
Straat01. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure 
gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.  
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5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012 

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten 
gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 
bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. 
 
De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per nieuwe woning 
zijn weergegeven in de onderstaande tabel: 
 

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering 

Cumulatieve geluidsbelasting in dB 
(excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh) 

Minimaal benodigde gevelwering in dB 

Kavel 1 60 27 
Kavel 2 60 27 

Toetsingskader 

Minimale gevelwering 
o.b.v. Bouwbesluit 2012 

 20 

Tabel 9: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering 
 
Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een 
minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden 
onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het 
Bouwbesluit 2012 te halen. 
 
 
 
 



 

 
 

 

Bijlagen 

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm 

  



 

       
   

  



Projectnummer: 18061 Datum: 25 september 2018

dagperiode
(07:00 t/m 19:00)

avondperiode
(19:00 t/m 23:00)

nachtperiode
(23:00 t/m 07:00)

Excl. aftrek ex 
art. 110g Wgh

Incl. aftrek ex 
art. 110g Wgh

Wnp.01 1,5 Kavel 1 59,40 54,40 49,20 59,30 54,30
Wnp.01 4,5 Kavel 1 59,90 55,00 49,80 59,90 54,90
Wnp.01 7,5 Kavel 1 59,80 54,90 49,70 59,80 54,80
Wnp.02 1,5 Kavel 1 56,50 51,60 46,40 56,50 51,50
Wnp.02 4,5 Kavel 1 56,40 51,50 46,30 56,40 51,40
Wnp.02 7,5 Kavel 1 56,40 51,50 46,30 56,40 51,40
Wnp.03 1,5 Kavel 1 55,40 50,50 45,30 55,40 50,40
Wnp.03 4,5 Kavel 1 56,10 51,10 45,90 56,00 51,00
Wnp.03 7,5 Kavel 1 56,00 51,10 45,90 56,00 51,00
Wnp.04 1,5 Kavel 1 52,10 47,20 42,00 52,10 47,10
Wnp.04 4,5 Kavel 1 53,50 48,50 43,30 53,40 48,40
Wnp.04 7,5 Kavel 1 53,50 48,60 43,40 53,50 48,50
Wnp.05 1,5 Kavel 1 30,50 25,60 20,50 30,50 25,50
Wnp.05 4,5 Kavel 1 31,40 26,50 21,30 31,40 26,40
Wnp.05 7,5 Kavel 1 30,20 25,20 20,10 30,20 25,20
Wnp.06 4,5 Kavel 1 54,40 49,50 44,30 54,40 49,40
Wnp.06 7,5 Kavel 1 54,60 49,70 44,50 54,60 49,60
Wnp.07 1,5 Kavel 1 56,70 51,70 46,50 56,60 51,60
Wnp.08 1,5 Kavel 1 53,00 48,10 42,90 53,00 48,00
Wnp.09 1,5 Kavel 1 29,60 24,70 19,50 29,60 24,60
Wnp.10 1,5 Kavel 2 59,20 54,30 49,10 59,20 54,20
Wnp.10 4,5 Kavel 2 59,70 54,80 49,60 59,70 54,70
Wnp.10 7,5 Kavel 2 59,60 54,70 49,50 59,60 54,60
Wnp.11 1,5 Kavel 2 56,10 51,20 46,00 56,10 51,10
Wnp.11 4,5 Kavel 2 56,10 51,20 46,00 56,10 51,10
Wnp.11 7,5 Kavel 2 56,10 51,10 46,00 56,00 51,00
Wnp.12 1,5 Kavel 2 55,20 50,30 45,10 55,20 50,20
Wnp.12 4,5 Kavel 2 56,10 51,20 46,00 56,10 51,10
Wnp.12 7,5 Kavel 2 56,20 51,20 46,10 56,10 51,10
Wnp.13 1,5 Kavel 2 52,40 47,50 42,30 52,40 47,40
Wnp.13 4,5 Kavel 2 53,90 49,00 43,80 53,90 48,90
Wnp.13 7,5 Kavel 2 54,20 49,30 44,10 54,20 49,20
Wnp.14 1,5 Kavel 2 32,70 27,70 22,60 32,60 27,60
Wnp.14 4,5 Kavel 2 34,10 29,10 24,00 34,10 29,10
Wnp.14 7,5 Kavel 2 30,80 25,80 20,70 30,80 25,80
Wnp.15 4,5 Kavel 2 53,50 48,60 43,40 53,50 48,50
Wnp.15 7,5 Kavel 2 53,60 48,70 43,50 53,60 48,60
Wnp.16 1,5 Kavel 2 55,90 51,00 45,80 55,90 50,90
Wnp.17 1,5 Kavel 2 52,00 47,10 41,90 52,00 47,00
Wnp.18 1,5 Kavel 2 32,20 27,30 22,10 32,20 27,20

Kavel 1 60 55 50 60 55
Kavel 2 60 55 50 60 55

60 55 50 60 55

48

63

Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh
Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de 

Wgh

Geluidsbelastingen afkomstig van de Herenweg, in tabelvorm
Waar-
neem-
punt

Waar-neem-
hoogte

 in meter

Lden in dB

Hoogste geluidsbelastingen

Hoogste geluidsbelasting

Toetsingskader

Ligging van de 
waarneempunt

Geluidsbelasting per periode in dB(A)
(excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Pagina 1 van 1



 

 
 

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van model 
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Bijlage C: Invoergegevens van het model 

  



 

       
   

 



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Herenweg 9 en 10

Model eigenschap
Omschrijving Herenweg 9 en 10
Verantwoordelijke Johan
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door lk op 4-5-2012
Laatst ingezien door Johan op 25-9-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V1.91
    
Origineel project diverse testen
Originele omschrijving Uitsnede Herenweg 9 en 11 Maarssen
Geïmporteerd door e.tabak op 3-9-2018
    
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 4,5
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 1500
Zoekafstand [m] 1500
Max. reflectie afstand tot bron [m] 5000,00
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] 5000,00
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale 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

25-9-2018 11:22:40Geomilieu V4.41



Invoergegevens van het model

Commentaar
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Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Herenweg 9 en 10

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

berm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Geluidgevoelig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Niet geluidgevoelig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
groen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tuin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Herenweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n
Herenweg       97095        1215 09:03, 25 sep 2018    -1837645           2 Herenweg Herenweg (telling) Polylijn     133114,98     461812,62     133185,20
Herenweg       97098        1215 21:49, 24 sep 2018    -1837651           2 Herenweg Herenweg (telling) Polylijn     133114,98     461812,62     133099,47
Herenweg       97099        1215 21:49, 24 sep 2018    -1837653           2 Herenweg Herenweg (telling) Polylijn     132914,13     461982,66     133099,47
Herenweg       97100        1215 21:49, 24 sep 2018    -1837655           2 Herenweg Herenweg (telling) Polylijn     132914,13     461982,66     132784,20
Herenweg       97103        1215 21:49, 24 sep 2018    -1837661           2 Herenweg Herenweg (telling) Polylijn     132772,48     462105,53     132784,20

25-9-2018 11:24:22Geomilieu V4.41



Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte
Herenweg     461757,37     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           3            89,37
Herenweg     461826,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           2            20,48
Herenweg     461826,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           5           242,68
Herenweg     462093,44     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           2           170,74
Herenweg     462093,44     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           2            16,84
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Lengte3D Min.lengte Max.lengte Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4))
Herenweg            89,37            33,72            55,66 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50 --
Herenweg            20,48            20,48            20,48 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50 --
Herenweg           242,68            29,55            80,72 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50 --
Herenweg           170,74           170,74           170,74 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50 --
Herenweg            16,84            16,84            16,84 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50 --
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Crow965 Totaal aantal %Int(D) %Int(A)
Herenweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   4430,00   6,93   2,75
Herenweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   4430,00   7,04   2,54
Herenweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   4430,00   7,04   2,54
Herenweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   4430,00   7,04   2,54
Herenweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   4430,00   7,04   2,54
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A)
Herenweg   0,72 -- -- -- -- --  93,25  97,06  91,83 --   4,61   2,13   6,44 --   2,14   0,81   1,72 -- -- --
Herenweg   0,67 -- -- -- -- --  93,05  97,06  91,16 --   4,70   2,09   7,05 --   2,25   0,85   1,78 -- -- --
Herenweg   0,67 -- -- -- -- --  93,05  97,06  91,16 --   4,70   2,09   7,05 --   2,25   0,85   1,78 -- -- --
Herenweg   0,67 -- -- -- -- --  93,05  97,06  91,16 --   4,70   2,09   7,05 --   2,25   0,85   1,78 -- -- --
Herenweg   0,67 -- -- -- -- --  93,05  97,06  91,16 --   4,70   2,09   7,05 --   2,25   0,85   1,78 -- -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125
Herenweg -- --    286,28    118,24     29,29 --     14,15      2,59      2,05 --      6,57      0,99      0,55 --   80,42   87,69
Herenweg -- --    290,20    109,21     27,06 --     14,66      2,35      2,09 --      7,02      0,96      0,53 --   80,55   87,83
Herenweg -- --    290,20    109,21     27,06 --     14,66      2,35      2,09 --      7,02      0,96      0,53 --   80,55   87,83
Herenweg -- --    290,20    109,21     27,06 --     14,66      2,35      2,09 --      7,02      0,96      0,53 --   80,55   87,83
Herenweg -- --    290,20    109,21     27,06 --     14,66      2,35      2,09 --      7,02      0,96      0,53 --   80,55   87,83
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k
Herenweg   94,45   99,17  105,12  101,75   95,01   85,82  107,98   75,15   82,10   88,19   94,21  100,79   97,33   90,55
Herenweg   94,62   99,30  105,21  101,84   95,11   85,95  108,08   74,81   81,76   87,85   93,88  100,45   96,98   90,21
Herenweg   94,62   99,30  105,21  101,84   95,11   85,95  108,08   74,81   81,76   87,85   93,88  100,45   96,98   90,21
Herenweg   94,62   99,30  105,21  101,84   95,11   85,95  108,08   74,81   81,76   87,85   93,88  100,45   96,98   90,21
Herenweg   94,62   99,30  105,21  101,84   95,11   85,95  108,08   74,81   81,76   87,85   93,88  100,45   96,98   90,21
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 63 LE (P4) 125
Herenweg   80,54  103,45   70,79   78,24   85,17   89,38   95,31   91,98   85,26   76,27   98,21 -- --
Herenweg   80,20  103,11   70,63   78,12   85,12   89,16   95,03   91,73   85,01   76,12   97,96 -- --
Herenweg   80,20  103,11   70,63   78,12   85,12   89,16   95,03   91,73   85,01   76,12   97,96 -- --
Herenweg   80,20  103,11   70,63   78,12   85,12   89,16   95,03   91,73   85,01   76,12   97,96 -- --
Herenweg   80,20  103,11   70,63   78,12   85,12   89,16   95,03   91,73   85,01   76,12   97,96 -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal
Herenweg -- -- -- -- -- -- --
Herenweg -- -- -- -- -- -- --
Herenweg -- -- -- -- -- -- --
Herenweg -- -- -- -- -- -- --
Herenweg -- -- -- -- -- -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld
Geluidgevoelig         141        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 2 3602AP Maarssen Polygoon     132760,09     462088,56     7,54      7,54      0,00
Geluidgevoelig         142        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 20 3602AP Maarssen Polygoon     133062,71     461830,99     7,61      7,61      0,00
Geluidgevoelig         143        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 16 3602AP Maarssen Polygoon     133054,51     461843,17     7,77      7,77      0,00
Geluidgevoelig         146        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 19 3602AM Maarssen Polygoon     133082,01     461894,69     7,04      7,04      0,00
Geluidgevoelig         147        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 10 b 3602AP Maarssen Polygoon     132990,58     461894,01     7,56      7,56      0,00

Geluidgevoelig         148        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 28 3602AP Maarssen Polygoon     133126,45     461769,21     7,09      7,09      0,00
Geluidgevoelig         149        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 22 3602AP Maarssen Polygoon     133078,30     461814,38     7,75      7,75      0,00
Geluidgevoelig         150        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 8 c 3602AP Maarssen Polygoon     132887,81     461973,47     9,46      9,46      0,00
Geluidgevoelig         151        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 19 a 3602AM Maarssen Polygoon     133108,76     461873,15     7,03      7,03      0,00
Geluidgevoelig         152        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 12 3602AP Maarssen Polygoon     133030,49     461860,61     6,58      6,58      0,00

Geluidgevoelig         153        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 3 a 3602AM Maarssen Polygoon     133026,76     462129,46     3,57      3,57      0,00
Geluidgevoelig         154        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 7 3602AM Maarssen Polygoon     132963,81     462022,77     7,65      7,65      0,00
Geluidgevoelig         155        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 10 3602AP Maarssen Polygoon     132942,21     461933,09     9,09      9,09      0,00
Geluidgevoelig         156        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 8 d 3602AP Maarssen Polygoon     132909,38     461957,14     8,58      8,58      0,00
Geluidgevoelig         157        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 28 a 3602AP Maarssen Polygoon     133157,90     461739,19     6,31      6,31      0,00

Geluidgevoelig         159        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 15 3602AM Maarssen Polygoon     133017,97     461934,42     6,55      6,55      0,00
Geluidgevoelig         162        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 7 a 3602AM Maarssen Polygoon     132973,12     461986,21     8,64      8,64      0,00
Geluidgevoelig         163        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 6 a 3602AP Maarssen Polygoon     132787,34     462052,60     8,95      8,95      0,00
Geluidgevoelig         164        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 8 b 3602AP Maarssen Polygoon     132863,58     462000,00     7,93      7,93      0,00
Geluidgevoelig         165        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 10 a 3602AP Maarssen Polygoon     132959,88     461913,51     8,46      8,46      0,00

Geluidgevoelig         168        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 14 3602AP Maarssen Polygoon     133014,46     461825,51     8,15      8,15      0,00
Geluidgevoelig         169        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 8 a 3602AP Maarssen Polygoon     132842,32     462019,10     7,50      7,50      0,00
Geluidgevoelig         170        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 6 3602AP Maarssen Polygoon     132788,89     462076,43     6,45      6,45      0,00
Geluidgevoelig         171        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 26 3602AP Maarssen Polygoon     133110,05     461792,00     8,89      8,89      0,00
Geluidgevoelig         172        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 1 3602AM Maarssen Polygoon     132810,01     462118,30     7,60      7,60      0,00

Geluidgevoelig         173        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 17 3602AM Maarssen Polygoon     133062,93     461902,86     6,13      6,13      0,00
Geluidgevoelig         174        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 8 3602AP Maarssen Polygoon     132812,92     462035,96     6,70      6,70      0,00
Geluidgevoelig         175        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 5 3602AM Maarssen Polygoon     132936,58     462000,11     5,46      5,46      0,00
Geluidgevoelig         176        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 10 c 3602AP Maarssen Polygoon     133003,65     461882,37     7,64      7,64      0,00
Niet geluidgevoelig         177        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132990,47     462058,33     5,64      5,64      0,00

Niet geluidgevoelig         178        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133079,27     461951,15     4,33      4,33      0,00
Niet geluidgevoelig         179        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132760,09     462088,56     6,14      6,14      0,00
Niet geluidgevoelig         180        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132782,62     462058,19     4,76      4,76      0,00
Niet geluidgevoelig         181        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132930,62     461893,66     3,41      3,41      0,00
Niet geluidgevoelig         182        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132938,84     461888,36     3,65      3,65      0,00

Niet geluidgevoelig         183        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133050,93     461821,45     5,10      5,10      0,00
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
Geluidgevoelig Relatief           6            30,15            56,86             2,05             7,56 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            37,89            68,49             0,28             7,91 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           7            45,06           112,66             0,47            13,50 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            63,68           126,31             1,22            24,86 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          11            51,80           118,85             0,79             9,16 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig Relatief          12            74,86           160,28             0,76            13,03 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            48,26           128,17             1,58            11,06 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            52,99           143,90             0,45            12,53 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          12            55,93           154,64             1,07            14,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          14            54,56           143,21             0,08            13,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig Relatief           6            82,61           309,22             4,02            31,58 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           4            72,22           277,84            10,96            24,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          12            59,53           141,51             0,80            10,90 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            46,09           110,14             0,48            10,30 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            52,71           122,14             2,89            12,24 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig Relatief          35            50,87           127,57             0,14            11,80 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          12            48,81           111,98             1,09            10,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          22            67,26           191,77             0,10             9,96 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          14            47,26            84,49             0,65             8,45 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          18            71,36           185,51             0,22            13,96 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig Relatief           6            45,43           109,39             4,12            12,18 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            35,58            71,28             0,66             8,88 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          10            41,88           101,03             0,13             8,03 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           4            40,98            99,98             7,99            12,49 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          12            69,84           185,11             2,33            10,26 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig Relatief          10            58,16           176,09             0,37            17,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          23           120,34           430,30             0,13            18,46 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           4            42,78           108,62             8,29            13,10 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          12            50,83           112,72             0,95            10,32 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           5            31,86            69,43             5,97             6,91 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           8            75,85           297,96             1,50            16,05 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           8            41,67            82,04             0,22            11,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            44,26           106,04             7,02            15,11 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            18,94            20,13             3,22             6,25 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            28,08            44,08             4,74             9,30 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           4            28,95            49,35             5,47             8,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld
Niet geluidgevoelig         184        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 19 b 3602AM Maarssen Polygoon     133086,85     461892,75     7,08      7,08      0,00
Niet geluidgevoelig         185        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 15 a 3602AM Maarssen Polygoon     133033,14     461915,71     9,17      9,17      0,00
Niet geluidgevoelig         186        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 15 a 1 Maarssen Polygoon     133019,38     461908,56     2,30      2,30      0,00
Niet geluidgevoelig         188        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133031,60     462097,38     3,30      3,30      0,00
Niet geluidgevoelig         189        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133139,91     461740,89     5,70      5,70      0,00

Niet geluidgevoelig         190        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 23 3602AM Maarssen Polygoon     133134,44     461839,19     6,31      6,31      0,00
Niet geluidgevoelig         191        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132895,70     461923,18     5,16      5,16      0,00
Niet geluidgevoelig         192        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 19 c 3602AM Maarssen Polygoon     133108,33     461876,15     6,32      6,32      0,00
Niet geluidgevoelig         193        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132983,92     461878,44     2,35      2,35      0,00
Niet geluidgevoelig         194        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133014,88     461846,67     5,07      5,07      0,00

Niet geluidgevoelig         195        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133035,94     461950,84     6,71      6,71      0,00
Niet geluidgevoelig         196        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133128,81     461751,15     4,71      4,71      0,00
Niet geluidgevoelig         197        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133155,63     461862,74     6,35      6,35      0,00
Niet geluidgevoelig         198        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133203,80     461874,80     8,59      8,59      0,00
Niet geluidgevoelig         199        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133203,73     461845,22     5,99      5,99      0,00

Niet geluidgevoelig         200        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133209,95     461851,87     6,58      6,58      0,00
Niet geluidgevoelig         201        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132825,24     461882,54     3,31      3,31      0,00
Niet geluidgevoelig         202        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132995,58     461861,17     6,00      6,00      0,00
Niet geluidgevoelig         203        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132839,50     461975,73     4,72      4,72      0,00
Niet geluidgevoelig         204        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132823,29     461981,52     2,20      2,20      0,00

Niet geluidgevoelig         205        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132810,78     461990,84     2,01      2,01      0,00
Niet geluidgevoelig         206        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133160,09     461831,11     6,69      6,69      0,00
Niet geluidgevoelig         207        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132865,93     461826,11     2,58      2,58      0,00
Niet geluidgevoelig         208        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133000,00     461731,67     8,17      8,17      0,00
Niet geluidgevoelig         209        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133078,18     461909,40     5,10      5,10      0,00

Niet geluidgevoelig         210        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133038,57     461811,18     4,02      4,02      0,00
Niet geluidgevoelig         211        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133049,01     461835,90     3,88      3,88      0,00
Niet geluidgevoelig         212        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133032,58     461817,79     4,97      4,97      0,00
Niet geluidgevoelig         214        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132756,49     462073,20     3,52      3,52      0,00
Niet geluidgevoelig         215        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132766,54     462056,30     4,70      4,70      0,00

Niet geluidgevoelig         216        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 24 3602AP Maarssen Polygoon     133042,69     461815,83     6,08      6,08      0,00
Niet geluidgevoelig         217        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133098,99     461796,87     6,76      6,76      0,00
Niet geluidgevoelig         218        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132939,30     461902,63     1,83      1,83      0,00
Niet geluidgevoelig         219        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132925,62     461916,38     3,60      3,60      0,00
Niet geluidgevoelig         220        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132810,07     461778,68     3,39      3,39      0,00

Niet geluidgevoelig         223        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 3 3602AM Maarssen Polygoon     132953,54     462145,98     6,43      6,43      0,00
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
Niet geluidgevoelig Relatief           9            38,28            74,36             2,02            10,62 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           6            35,49            66,34             2,76            10,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4             6,90             2,93             1,49             1,94 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            69,56           285,41            13,18            21,56 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            26,10            40,24             4,98             8,06 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           8            60,47           201,70             0,18            16,58 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            35,39            69,80             5,93            11,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            40,04            88,04             6,52            13,58 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           8            19,05            17,66             0,14             3,40 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           7            50,15           150,80             0,47            15,07 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief          11            96,16           434,48             0,30            20,14 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            22,90            31,16             4,44             7,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            62,18           199,69             9,02            22,03 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4           111,67           592,56            14,25            41,58 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            61,79           217,26            10,78            20,07 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           4            37,94            88,18             8,15            10,82 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            20,18            24,09             3,87             6,22 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            40,04            96,16             8,00            12,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            56,37           176,74             9,42            18,77 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            26,27            38,42             4,40             8,74 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           4            14,97            13,70             3,19             4,30 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            38,04            90,20             9,00            10,01 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            99,29           611,29            22,63            27,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           8           300,46          3609,53             0,86           119,31 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           6            54,10           159,21             3,00            18,39 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           6            10,79             7,20             0,34             2,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            33,19            50,03             3,94            12,64 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            29,26            52,04             6,08             8,53 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            24,04            32,14             3,92             8,05 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            38,37            91,77             9,08            10,10 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief          12           192,19          1342,63             0,53            39,71 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            28,39            49,17             5,99             8,21 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            14,62            13,05             3,09             4,22 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            18,42            20,80             3,98             5,23 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            47,58            76,16             3,81            19,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           8            52,83           124,68             2,18            11,43 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld
Niet geluidgevoelig         224        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132996,38     462032,64     8,64      8,64      0,00
Niet geluidgevoelig         225        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133052,67     462117,15     7,04      7,04      0,00
Niet geluidgevoelig         226        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133110,23     461905,42     2,35      2,35      0,00
Niet geluidgevoelig         227        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133176,73     462071,37     2,95      2,95      0,00
Niet geluidgevoelig         228        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132871,15     461954,20     4,23      4,23      0,00

Niet geluidgevoelig         229        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133166,98     461835,32     2,41      2,41      0,00
Niet geluidgevoelig         230        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132772,14     461995,21     4,44      4,44      0,00
Niet geluidgevoelig         231        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132830,71     462010,05     3,87      3,87      0,00
Niet geluidgevoelig         232        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133188,68     461824,65     2,33      2,33      0,00
Niet geluidgevoelig         233        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132987,10     461850,94     2,82      2,82      0,00

Niet geluidgevoelig         242        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132977,09     461877,03     6,94      6,94      0,00
ontwikkeling       97118        1213 21:32, 24 sep 2018 woning Kavel 1 Polygoon     132977,55     461969,89    10,00     10,00      0,00
ontwikkeling       97119        1213 21:32, 24 sep 2018 woning Kavel 2 Polygoon     132986,22     461944,20    10,00     10,00      0,00
ontwikkeling       97120        1213 21:33, 24 sep 2018 woning Kavel 1 Polygoon     132973,63     461965,15     3,00      3,00      0,00
ontwikkeling       97121        1213 21:33, 24 sep 2018 woning Kavel 2 Polygoon     132988,41     461952,71     3,00      3,00      0,00
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
Niet geluidgevoelig Relatief           4            67,32           244,85            10,63            23,03 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            81,95           394,30            15,44            25,53 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           6           358,87          5905,58            10,29           135,81 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4           100,10           593,21            19,27            30,79 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            27,68            45,91             5,48             8,34 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           4            18,79            19,44             3,05             6,34 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            30,71            53,10             5,25            10,10 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            36,98            80,46             7,00            11,49 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            54,02           181,62            12,46            14,46 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            86,76           398,36            13,20            30,18 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           4            40,69           100,21             8,29            12,04 0 dB False 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling Relatief           4            42,46           101,01             7,10            14,07 0 dB False 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling Relatief           4            42,20            99,46             6,96            14,01 0 dB False 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling Relatief           4            19,92            23,45             3,81             6,24 0 dB False 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling Relatief           4            20,16            24,19             3,81             6,21 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte
tuin       97141        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132866,11     462018,22         135          1079,99          6272,43             0,05
tuin       97150        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133393,80     461916,08           4             6,28             1,82             0,67
tuin       97152        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133160,47     461882,39         131          1160,24          4952,52             0,18
tuin       97155        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132942,52     461948,54         120          1263,00         18247,16             0,37
tuin       97176        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132775,81     462087,63          50           442,99          2425,47             0,22

tuin       97186        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133068,00     461846,26           5            21,35            27,96             1,25
tuin       97199        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132799,38     462087,14           6            17,88             9,19             0,28
tuin       97203        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132882,49     462135,79          66           315,33          6928,84             1,21
tuin       97205        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133027,22     461880,15           7            25,36            32,39             0,18
tuin       97207        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133017,13     461806,55         645          7080,64         52529,19             0,01

tuin       97216        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133092,92     461825,50           8            33,48            45,58             0,97
tuin       97220        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132823,56     462147,08          41           257,16          1247,42             0,44
tuin       97224        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132861,37     462022,20           4            13,02             4,21             1,06
tuin       97225        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133064,18     461849,47         641          7073,25         52520,67             0,01
tuin       97227        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133112,82     462142,79         199          1997,51         18045,13             0,02

tuin       97228        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132799,38     462087,14           6            17,88             9,19             0,28
tuin       97233        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133112,82     462142,79         192          1951,55         18073,40             0,02
tuin       97236        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132997,72     462218,66           4             7,61             3,01             1,09
tuin       97237        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132990,44     462226,31           4             8,29             3,93             1,46
tuin       97238        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133017,13     461806,55         645          7080,64         52529,19             0,01

tuin       97242        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132979,21     462196,73          11           145,89          1040,27             0,02
tuin       97246        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132784,36     462018,96         160           932,79         10406,76             0,13
tuin       97247        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133122,58     461800,44           4            11,20             6,15             1,50
tuin       97257        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132914,35     462168,55          26            59,44           210,22             0,25
tuin       97263        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133164,69     461837,58           4            23,31            33,90             5,55

tuin       97274        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132916,19     462187,00          81           274,65          1061,23             0,34
tuin       97291        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132766,88     462013,21          28            32,58            82,08             0,59
tuin       97296        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133019,74     462196,71           5            83,09           392,20             5,66
tuin       97300        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133029,02     462223,13          11            74,18           191,15             1,45
tuin       97317        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132761,80     462001,97          18            13,70            11,83             0,28

tuin       97324        1216 09:07, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133210,26     462065,35         183          2197,22         14790,08             0,30
tuin       97332        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133035,26     461873,48           4            17,60            17,71             2,74
tuin       97354        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133103,62     461897,32          64           343,12          2459,53             0,01
tuin       97371        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133019,26     462250,25           4             2,74             0,15             0,01
tuin       97372        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133099,58     461831,82           4             9,17             4,49             1,40

tuin       97373        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133207,90     461976,34          10           212,90           944,81             0,58
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf
tuin            54,47 0,50
tuin             2,37 0,50
tuin            41,58 0,50
tuin            66,64 0,50
tuin            36,30 0,50

tuin             5,52 0,50
tuin             7,76 0,50
tuin            12,77 0,50
tuin             9,46 0,50
tuin           133,14 0,50

tuin            12,40 0,50
tuin            17,52 0,50
tuin             6,19 0,50
tuin           133,14 0,50
tuin            49,66 0,50

tuin             7,76 0,50
tuin            49,66 0,50
tuin             2,68 0,50
tuin             2,68 0,50
tuin           133,14 0,50

tuin            41,10 0,50
tuin            36,87 0,50
tuin             4,10 0,50
tuin             9,03 0,50
tuin             6,10 0,50

tuin            26,30 0,50
tuin             2,15 0,50
tuin            27,69 0,50
tuin            14,42 0,50
tuin             1,13 0,50

tuin           135,81 0,50
tuin             5,73 0,50
tuin            26,27 0,50
tuin             1,26 0,50
tuin             3,19 0,50

tuin            56,34 0,50
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte
tuin       97378        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133187,60     461823,94           5            13,18            10,79             1,47
tuin       97902        1216 09:07, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132995,78     461924,54          85           858,10         14423,74             0,27
groen       97412        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     132990,44     462226,31          59           355,71          5299,39             0,16
groen       97425        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133228,02     461724,48           5            26,85            30,91             0,17
groen       97430        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     132975,15     461941,92           9            59,64           124,39             1,00

groen       97431        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133127,58     461812,40          10            29,44            46,30             0,20
groen       97446        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133082,02     461699,66          14           139,58          1186,29             0,02
groen       97462        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133212,35     461746,20          15            53,22            69,05             0,35
groen       97475        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133015,21     461908,80          10            49,87           111,00             0,31
groen       97486        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133251,04     462030,82          27           416,66          5875,35             0,43

groen       97488        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133000,00     461920,83          13            42,17            84,05             0,16
groen       97509        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133072,89     461861,92          18            69,34           181,89             0,14
groen       97521        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133104,49     461834,07          23           105,86           250,83             0,08
groen       97523        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133079,94     461700,65          14           183,46          1421,58             0,01
groen       97542        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133201,20     461754,39           8            26,02            32,23             0,51

groen       97545        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     132733,63     461947,05          27           404,23          5224,66             0,52
groen       97559        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     132958,80     461955,79          12            44,78            89,89             0,84
groen       97584        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133286,55     462000,39          65           709,57         10075,56             0,19
groen       97585        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133213,05     462062,76          21           209,17          2705,07             0,23
groen       97610        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133015,12     462234,15          53           382,19          2296,96             0,52

groen       97624        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133034,80     461645,92          13           206,99          2135,37             2,59
groen       97631        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     132821,26     461941,64          66           647,16          9835,80             0,13
groen       97637        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133003,88     462237,50           7            20,71             6,64             1,04
groen       97638        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133338,99     461961,06          55           722,84         17199,41             0,29
groen       97641        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133038,01     461890,70          13            69,78           183,24             0,22

groen       97642        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133136,46     461727,89          21           459,88          7295,99             0,24
groen       97668        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     132665,28     461817,15           7           114,13           203,28             0,45
berm       97675        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132898,43     462009,61          29           175,60           325,27             0,37
berm       97706        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132792,74     462101,04          26           177,85           251,63             0,60
berm       97736        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132774,83     462115,20          11            54,25            95,93             0,08

berm       97737        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132912,96     461994,60          10            62,60           129,03             1,02
berm       97740        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     133173,14     461757,53           7            27,74            31,29             0,02
berm       97746        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132792,74     462101,04          26           177,51           251,26             0,28
berm       97777        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132764,76     462125,17          10            18,67             4,91             0,49
berm       97804        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132764,74     462124,68          10            18,67             4,91             0,49

berm       97817        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     133186,60     461751,13          12            92,30           123,33             0,27
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf
tuin             3,57 0,50
tuin            67,29 0,50
groen            26,30 0,80
groen            10,65 0,80
groen            26,69 0,80

groen             6,13 0,80
groen            26,47 0,80
groen            24,87 0,80
groen            20,97 0,80
groen            56,34 0,80

groen            15,96 0,80
groen            17,63 0,80
groen            26,19 0,80
groen            35,42 0,80
groen            11,06 0,80

groen            53,46 0,80
groen            18,96 0,80
groen            61,28 0,80
groen            47,56 0,80
groen            26,88 0,80

groen            46,33 0,80
groen            37,91 0,80
groen            10,21 0,80
groen            58,02 0,80
groen            21,22 0,80

groen            46,83 0,80
groen            53,46 0,80
berm            32,68 0,80
berm            30,13 0,80
berm            15,35 0,80

berm            20,51 0,80
berm            11,17 0,80
berm            30,13 0,80
berm             4,53 0,80
berm             4,53 0,80

berm            20,52 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte
berm       97844        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132951,50     461961,89          10            45,10            84,43             1,32
berm       97870        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     133109,56     461811,46          20           116,42            94,22             0,25
berm       97895        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     133143,22     461798,52          22           131,15           244,61             0,10
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf
berm            16,43 0,80
berm            34,95 0,80
berm            22,93 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B
--       97122           0 21:44, 24 sep 2018    -1837533           3 Wnp.01 Kavel 1 Punt     132971,01     461956,88      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97123           0 21:44, 24 sep 2018    -1837539           3 Wnp.02 Kavel 1 Punt     132969,96     461961,16      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97124           0 21:44, 24 sep 2018    -1837545           3 Wnp.03 Kavel 1 Punt     132975,79     461956,49      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97125           0 21:44, 24 sep 2018    -1837551           3 Wnp.04 Kavel 1 Punt     132981,72     461963,65      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97126           0 21:44, 24 sep 2018    -1837557           3 Wnp.05 Kavel 1 Punt     132980,12     461967,80      0,00 Relatief      1,50      4,50

--       97127           0 21:44, 24 sep 2018    -1837563           2 Wnp.06 Kavel 1 Punt     132975,63     461967,80      0,00 Relatief --      4,50
--       97128           0 21:44, 24 sep 2018    -1837569           1 Wnp.07 Kavel 1 Punt     132972,08     461966,35      0,00 Relatief      1,50 --
--       97129           0 21:44, 24 sep 2018    -1837575           1 Wnp.08 Kavel 1 Punt     132972,57     461970,05      0,00 Relatief      1,50 --
--       97130           0 21:44, 24 sep 2018    -1837581           1 Wnp.09 Kavel 1 Punt     132975,89     461971,43      0,00 Relatief      1,50 --
--       97131           0 21:44, 24 sep 2018    -1837587           3 Wnp.10 Kavel 2 Punt     132989,05     461941,71      0,00 Relatief      1,50      4,50

--       97132           0 21:44, 24 sep 2018    -1837593           3 Wnp.11 Kavel 2 Punt     132987,41     461945,74      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97133           0 21:44, 24 sep 2018    -1837599           3 Wnp.12 Kavel 2 Punt     132993,95     461942,03      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97134           0 21:44, 24 sep 2018    -1837605           3 Wnp.13 Kavel 2 Punt     132999,28     461948,54      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97135           0 21:44, 24 sep 2018    -1837611           3 Wnp.14 Kavel 2 Punt     132997,87     461952,83      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97136           0 21:44, 24 sep 2018    -1837617           2 Wnp.15 Kavel 2 Punt     132993,62     461953,02      0,00 Relatief --      4,50

--       97137           0 21:44, 24 sep 2018    -1837623           1 Wnp.16 Kavel 2 Punt     132989,62     461951,42      0,00 Relatief      1,50 --
--       97138           0 21:44, 24 sep 2018    -1837629           1 Wnp.17 Kavel 2 Punt     132990,69     461955,54      0,00 Relatief      1,50 --
--       97139           0 21:44, 24 sep 2018    -1837635           1 Wnp.18 Kavel 2 Punt     132993,55     461956,38      0,00 Relatief      1,50 --
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Hoogtes Gevel
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja

--      7,50 -- -- -- --/4,50/7,50 Ja
-- -- -- -- -- 1,50 Ja
-- -- -- -- -- 1,50 Ja
-- -- -- -- -- 1,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja

--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- --/4,50/7,50 Ja

-- -- -- -- -- 1,50 Ja
-- -- -- -- -- 1,50 Ja
-- -- -- -- -- 1,50 Ja
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Memo onderzoeksresultaten quickscan flora en fauna 

Herenweg, Maarssen

Aan: S. van Keulen (Legalexion) 

Van: M.J.A. van der Neut (Ecoresult B.V.) 

Kopie: F.A. van Meurs (Ecoresult B.V.) 

Datum: 26 september 2018

Versie: 01 

Ons kenmerk: MER20180921v01

Aanleiding

Op 21 september 2018 heeft M.J.A. van der Neut – op uw verzoek – het verkennend 

veldonderzoek voor de quickscan in het plangebied genaamd Herenweg 9-11, Maarssen, 

Gemeente Stichtse Vecht, Provincie Utrecht uitgevoerd. De aanleiding betreft de sloop van de

huidige bebouwing en nieuwbouw van twee woningen op het perceel. De precieze invulling 

en ligging van deze ontwikkeling is te zien in Bijlage 1.  In het plangebied kunnen door de 

Wet Natuurbescherming beschermde potenties aanwezig zijn welke mogelijk schade 

ondervinden van de genoemde verplaatsing. In voorliggende memo worden deze mogelijk 

aanwezige potenties kernachtig beschreven.

Omschrijving plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Herenweg 9-11 te Maarssen, Gemeente Stichtse Vecht, 

Provincie Utrecht. Het plangebied betreft een twee-onder-een-kapwoning inclusief omliggend 

perceel. Aan beide zijkanten van het pand bevindt zich andere bebouwing in de vorm van 

vrijstaande woningen. Een groot deel van het pand kent een dakpannendak van verschillende

hellingsgraden. Aan de achter- en voorzijde bevindt zich een dakkapel en een uitbouw met 

bitumendak. Open stootvoegen of andere openingen zijn in de muren afwezig. Aan beide 

kopse gevels bevinden zich dakoverstekken, Verder staan aan de achterzijde van het pand 

een aantal bijgebouwtjes in de vorm van een schuurtje en twee garages. De bebouwing 
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wordt omsloten door een tuin die het verdere perceel beslaat. In deze tuin staan een aantal 

bomen, struiken en andere tuinplanten. Verder bestaat de tuin uit een drietal fruitbomen, 

gazon en een aantal hagen. Open water is in het plangebied afwezig. Verlichting is enkel 

aanwezig langs de Herenweg in de vorm van straatverlichting door lantaarnpalen. Aan de 

achterzijde is marginale tuinverlichting aanwezig. Ondergrondse ruimten zijn afwezig.
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Afbeelding 1. Ligging plangebied (rood omlijnd). Zie de overzichtskaart voor de 
regionale ligging (kaartbron: PDOK). Werkwijze 



Werkwijze

Het veldbezoek heeft plaatsgevonden in de middag van 21 september 2018 met bewolkt 

weer, 18 graden. Het complete plangebied is onderzocht op potenties en/of aanwezigheid 

van groeiplaatsen, vaste rust- en verblijfplaatsen, voortplantingsplaatsen en essentieel 

functioneel leefgebied voor door de Wet Natuurbescherming (Wnb) beschermde planten en 

dieren. Tevens is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd alsmede 

(indien beschikbaar) online beschikbare soortinformatie.

Onderzoeksresultaten

De door de Wnb beschermde soorten zijn opgesplitst in 3 groepen: Habitatrichtlijnsoorten, 

Vogelsoorten en Nationaal (Andere) beschermde soorten. Tevens worden door deze wet 

Natura 2000-gebieden beschermd. Daarnaast is er ook het Natuurnetwerk Brabant welke 

planologisch wordt beschermd. Hieronder zal per groep worden ingegaan op de 

onderzoeksresultaten.

Habitatrichtlijnsoorten

Het plangebied is geschikt voor voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen van 

gebouwbewonende soorten vleermuizen, te weten de soorten: ruige dwergvleermuis, gewone
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Afbeelding 2. Achterzijde twee-onder-een-
kapwoning in plangebied.

Afbeelding 3. Tuin in plangebied



dwergvleermuis en laatvlieger. De holten en nissen in de muren aan de achterzijde of de 

gevel aan de voorzijde kunnen door vleermuizen gebruikt worden. Ook is er voor vleermuizen

voldoende ruimte tussen de dakpannen of onder de kozijnen. Het plangebied kan deel uit 

maken van functioneel leefgebied van vleermuizen (foerageergebied en/of vliegroute). Dit is 

echter niet essentieel te noemen want in de omgeving zijn vergelijkbare of geschikte 

alternatieven voorhanden. Diffuus overvliegende dieren of foeragerende dieren zijn echter niet

uitgesloten. Voor andere Habitatrichtlijnsoorten (boomkikker, heikikker, platte schijfhoren, 

kamsalamander, vroedmeesterpad, rugstreeppad, gevlekte witsnuitlibel en zandhagedis) is 

het plangebied eveneens (redelijkerwijs) ongeschikt (onder meer door afwezigheid van open 

water in het plangebied). 

Vogelrichtlijnsoorten

Het plangebied is geschikt voor jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen en 

voortplantingsplaatsen van vogels in gebouwen en voor categorie 5-soorten vogels en 

algemene vogels. In de bebouwing bevinden zich geschikte holten en nissen voor de 

huismus. Derhalve kan deze soort niet worden uitgesloten van aanwezigheid. Tevens kan er 

potentieel essentieel functioneel leefgebied voor de huismus is in het plangebied aanwezig 

zijn in de vorm van structuurrijke beplanting, wintergroene hagen en bomen. In en direct 

rondom het plangebied kunnen categorie 5-soorten vogels en algemene vogelsoorten 

nestelen. Geschikte nestgelegenheid is aanwezig in de vorm van bomen, hagen en struiken. 

Nesten van al deze vogels zijn strikt beschermd zodra ze bezet/in gebruik zijn. Ze mogen 

nooit worden verstoord. Het vogelbroedseizoen loopt globaal van 15 maart tot 15 augustus. 

Jaarrond beschermde nesten in bomen zijn afwezig binnen het plangebied. Soorten als roek, 

ransuil en buizerd kunnen dus worden uitgesloten. 

Nationaal (Andere) beschermde soorten

Het plangebied is ongeschikt voor groeiplaatsen, vaste voortplantingsplaatsen, rustplaatsen 

en essentieel functioneel leefgebied van Nationaal beschermde soorten die niet van een 

ontheffing zijn vrijgesteld. Binnen het plangebied is namelijk geen sprake van open water, 

ecologisch beheerde terreinen, kalkgrond of ruderale plaatsen. Tevens zijn er geen sporen 

(prooiresten of latrines) gevonden van marterachtigen. Ringslang komt voor in de 

nabijgelegen Vechtplassen en kan daarbij diffuus gebruik maken van het plangebied. Het 

plangebied herbergt echter geen essentieel functioneel leefgebied van deze soort. 

Broeiplaatsen, boomstobben en hoge vochtvrije plekken ontbreken, waardoor het plangebied

ongeschikt is als overwinterings- of paargebied. Tevens zijn er hiervoor in de omgeving 

geschiktere alternatieven voorhanden zoals het Fort Maarsseveen. Het plangebied is wel 

geschikt voor Nationaal beschermde soorten die wel van een ontheffing zijn vrijgesteld, zoals 
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egel, gewone pad en diverse muizensoorten. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet

noodzakelijk. Wel geldt ten alle tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijk 

effect op deze soorten zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. Te denken valt aan het 

verplaatsen van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen 

worden tijdens de werkzaamheden. 

Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland 

Dichtstbijzijnd:

• Natura 2000-gebied ligt op ca. 220 meter ten noordoosten van het plangebied 

(Oostelijke Vechtplassen). 

• Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) ligt op ca. 220 meter ten noordoosten van 

het plangebied en betreft tevens de Oostelijke Vechtplassen.

• Het gebied ten zuiden van Oud Zuilen behoort tot de Groene Contour en ligt op een 

afstand van 1,6 km. 

• Gebied aangewezen als beschermde weidevogelkern ligt op ruim zeven kilometer ten 

westen van het plangebied en betreft de polders in de buurt van Haarzuilens. 

• Het plangebied ligt op ongeveer 7 kilometer

Verstorende effecten op onderdelen van het NNN (Natuurnetwerk Nederland), Natura 2000 

gebieden en ecologische verbindingszones is uit te sluiten op basis van de aard van de 

werkzaamheden en de afstand tot het plangebied. Aanvullend onderzoek is niet nodig.

Conclusie

Er zijn in het plangebied potenties aanwezig voor beschermde fauna. Door de 

werkzaamheden kunnen hierop negatieve effecten optreden. Het gaat daarbij om de huismus

en de vleermuissoorten laatvlieger, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. 

Aanvullend onderzoek voor de sloop is naar deze soorten vereist. 

De sloopwerkzaamheden binnen het plangebied kunnen invloed hebben op mogelijk 

aanwezige verblijfplaatsen van huismus. Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 3.1 lid 2,

4 en 5 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. Aanvullend veldonderzoek is daardoor 

nodig om te bepalen:

5



• of voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van huismus in het plangebied 

aanwezig zijn. Ook moet worden onderzocht of het plangebied tot (essentieel) 

functioneel leefgebied behoort. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de 

periode 1 april - 15 mei door middel van 2 veldonderzoeken of in de periode 10 maart 

- 20 juni door middel van 4 veldonderzoeken. De tussenliggende tijd tussen beide 

veldonderzoeken is minimaal 10 dagen. De aanpak voor het aanvullend 

veldonderzoek is conform de eisen1 die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien 

voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van huismussen aanwezig zijn én 

door de werkzaamheden een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming wordt 

overtreden dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met de 

werkzaamheden kan worden gestart.

Aanwezigheid van vleermuizen in gebouwen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis

en laatvlieger) is in het plangebied niet uit te sluiten. Sloopwerkzaamheden kunnen invloed 

hebben op mogelijk aanwezige verblijfplaatsen. Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 

3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. Aanvullend onderzoek is nodig in 

de periode 15 mei tot en met 15 juli en 15 augustus tot 1 oktober middels 5 bezoeken, om te 

bepalen of:

• Zomer-, kraam- en paarverblijfplaatsen aanwezig zijn. De aanpak voor het aanvullend 

veldonderzoek is conform de eisen2 die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien 

vleermuizen aanwezig zijn dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat 

met verstorende werkzaamheden kan worden gestart. Bij aanwezigheid van vaste 

rust- en verblijfplaatsen wordt er van uitgegaan dat de bebouwing ook geschikt is als 

winterverblijfplaats tijdens milde winters.

 Tevens dient er rekening gehouden te worden met het vogelbroedseizoen (globaal 15 maart -

15 augustus) van algemene vogels. Nesten van al deze vogels zijn strikt beschermd zodra ze

bezet/in gebruik zijn. Ze mogen nooit worden verstoord. Start daarom met werkzaamheden 

buiten het broedseizoen of voorkom dat deze vogels zich niet kunnen vestigen door bijv. het 

verwijderen van de vegetatie in het plangebied. Vanwege de afstand tot beschermde 

natuurgebieden en de aard van de werkzaamheden zijn negatieve effecten hierop 

uitgesloten. Een ontheffing op de Wet natuurbescherming en het treffen van aanvullende 

maatregelen is hiervoor niet nodig. Er is wel vervolgonderzoek vereist naar de eerder 

aangegeven diersoorten. En daarnaast geldt de algemene zorgplicht t.b.v. Nationaal 

beschermde soorten die vrijgesteld zijn van een ontheffing Wet natuurbescherming (vnl. 

gewone pad, bruine kikker, bosspitsmuis spec., huisspitsmuis en egel). E.e.a. houdt in dat 

alles in het werk moet worden gesteld om het doden en verwonden van dieren te voorkomen. 

Geef ze de ruimte om te vluchten/verplaatsen.

1 https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-009-Kennisdocument-Huismus-1.0.pdf
2 Vleermuisprotocol 2017
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Sfeerimpressie

Contactgegevens Ecoresult B.V.

Bezoekadres:

Edisonweg 10

2952 AD Alblasserdam

Postadres:

7

Voorzijde bebouwing in plangebied.

Fruitbomen in achtertuin plangebied.



Van Ravesteyn-erf 156

3315 DK Dordrecht

vast 078 75 184 12

www.ecoresult.nl
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Bijlagen

Bijlage 1. Voorgenomen ontwikkeling

9

Tabel 1. Voorgenomen ontwikkeling in plangebied met links de bestaande situatie en rechts de nieuwe
situatie. 



Bijlage 2. NDFF-tabel 
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Bastaardkikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bruine kikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Gewone pad Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Kleine watersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Meerkikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Ringslang Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km

Rood peperboompje Vaatplanten wnb-andere soorten 0 - 1 km

Aardmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Das Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Dwergmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Eekhoorn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Egel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Haas Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Hermelijn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Huisspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Konijn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Ree Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Veldmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Vos Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Waterspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Wezel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Woelrat Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Rugstreeppad Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km

Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen wnb-hrl 0 - 1 km

Baardvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Kleine dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Meervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Boomvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Buizerd Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Gierzwaluw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Havik Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Huismus Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Kerkuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Ooievaar Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Ransuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Roek Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Sperwer Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Steenuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Wespendief Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
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Alpenwatersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km

Vuursalamander Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km

Gevlekte glanslibel Insecten - Libellen wnb-andere soorten 1 - 5 km

Blaasvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Dreps Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Groot spiegelklokje Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Grote leeuwenklauw Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Kartuizer anjer Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Kluwenklokje Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Muurbloem Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Naakte lathyrus Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Ruw parelzaad Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Schubvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Stijve wolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Wilde ridderspoor Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Grote modderkruiper Vissen wnb-andere soorten 1 - 5 km

Bunzing Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Dwergspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Steenmarter Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Heikikker Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km

Vroedmeesterpad Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km

Gestreepte waterroofkever Insecten - Kevers wnb-hrl 1 - 5 km

Groene glazenmaker Insecten - Libellen wnb-hrl 1 - 5 km

Platte schijfhoren Weekdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Noordse woelmuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Oehoe Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Slechtvalk Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Zwarte Wouw Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Soorten aangetroffen op basis van de NDFF op maximaal 5 kilometer afstand van het plangebied.
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 Aanleiding 

1.1 Aanleiding 

De heer Sprang is van plan beide woningen in het plangebied te slopen, en deze te vervangen voor twee 

nieuwgebouwde woningen.  

 

Ecoresult heeft in september 2018 een ecologische quickscan uitgevoerd voor dit gebied (Van der Neut, 

2018)1. Hieruit blijkt dat in het plangebied mogelijk nestplekken en/of functioneel leefgebied voor de 

huismus aanwezig is. Daarnaast zijn mogelijk zomer-, kraam- en paarverblijfplaatsen voor de gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger in het plangebied aanwezig.  

 

EcoNatura heeft in 2019 onderzoek naar vleermuizen en huismus uitgevoerd2. Op basis van dit 

onderzoek is een ontheffing op de Wet natuurbescherming aangevraagd. De ontheffing is geweigerd, 

omdat het onderzoek als onvoldoende is beoordeeld. De Omgevingsdienst regio Utrecht heeft in een 

brief van 19 december 2019 (kenmerk 9Z/19/136897 / D – 336174) aangeven dat het onderzoek naar 

huismus en het zomeronderzoek naar vleermuizen dient te worden herhaald, onder de juiste protocollen.  

 

Regelink Ecologie & Landschap zodoende heeft in opdracht vandhr Sprang in het plangebied dit 

onderzoek naar vleermuizen (enkel zomeronderzoek) en huismus uitgevoerd. Bij het opstellen van deze 

rapportage is uitgegaan van de definities zoals aanwezig op de website van Regelink Ecologie & 

Landschap3. 

 

1.2 Doel 

Met dit onderzoek worden de volgende vragen beantwoord: 

• Komt de huismus voor in het plangebied? 

• Welke functies heeft het plangebied voor de huismus? 

• Welke soorten vleermuizen komen in de zomer voor in het plangebied?  

• Welke functies heeft het plangebied in de zomer voor de aanwezige soorten vleermuizen? 

• Leidt de ingreep tot overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming? 

• Welke vervolgstappen zijn nodig om overtreding van de Wet Natuurbescherming (zoveel 

mogelijk) te voorkomen 

  

 
1 Quickscan flora en fauna, Ecoresult; M.J.A. van der Neut, 2018 
2 Rapportage 2019-037- Vleermuisonderzoek Herenweg 9-11 Maarssen, Econatura. 2019 
3 http://www.regelink.nl/kenniscentrum/definities-vleermuizenonderzoek/ 
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 Plangebied en ingreep 

2.1 Plangebied 

Het plangebied betreft een perceel met een oude twee-onder-een-kap woning aan de Herenweg 9-11 in 

het lintdorp Maarsseveen aan de oostrand van de stad Maarssen. Het terrein ligt in de groene omgeving 

van een ontgonnen laagveenweidegebied, met graslanden (o.a. paardenwei), bosschages en 

elzensingels. Het plangebied grenst aan de zuidwestzijde aan de straat Herenweg, aan noordwest- en 

zuidoostzijde aan andere woonpercelen en aan de noordoostzijde aan een paardenweide. Een groot deel 

van het erf bestaat uit een tuin met gazon, struikbeplanting en enkele oude fruitbomen. Tevens staat er 

los van het pand een kapschuur en een kleinere (rommel)schuur in de tuin. Het vooroorlogse pand laat 

tekenen van verval zien en is momenteel in gebruik door antikraak bewoning. De begrenzing van het 

plangebied is in Figuur 1. Plangebied Herenweg 9-11Figuur 1 met rood aangegeven. Een impressie van 

het plangebied is weergegeven in Bijlage 1. 

 

2.2 Ingreep 

Het gehele pand wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook alle overige bebouwing in het 

plangebied zal worden gesloopt. Naar verwachting zal hierbij alle groen worden verwijderd. 

 

  

Figuur 1. Plangebied Herenweg 9-11. Het plangebied is met rood aangegeven. 
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 Werkwijze 

3.1 Onderzoeksinspanning 

In het voorjaar en de zomer van 2021 is het plangebied aan de Herenweg 9-11 in Maarssen 

geïnventariseerd op de aanwezigheid van huismus en vleermuizen. In Tabel 1 zijn de gegevens van de 

veldbezoeken weergegeven. Tijdens alle bezoeken waren de weersomstandigheden geschikt voor het 

inventariseren van vogels en vleermuizen. In de volgende paragrafen staat een toelichting op de 

toegepaste onderzoeksmethoden.  

 

Tabel 1. Datum en tijdstip van en weersomstandigheden tijdens de inventarisaties. 

N = nestlocaties, L= Leefgebied, V= Vliegroute, F = Foerageergebied, K= Kraamverblijf, Z= Zomerverblijf, 

P=Paarverblijf, MZ= middernachtelijk zwermgedrag winterverblijfplaats 

Datum Tijd Onderzochte functies Medewerker Weerstomstandigheden 

08-04-2021 08:30-10:30 Huismus: N, L Mandy Wierenga 6ºC, zwaar bewolkt, droog, 3 Bft 

23-04-2021 07:30-09:30 Huismus: N, L Mandy Wierenga 5ºC, licht bewolkt, droog, 2 Bft 

19-05-2021 21:30-23:30 Vleermuizen: 

V, F, K, Z 

Mandy Wierenga 9ºC, onbewolkt, droog, 1 Bft 

24-06-2021 21:50-23:50 Vleermuizen: 

V, F, K, Z 

Mandy Wierenga 16ºC, onbewolkt, droog, 1 Bft 

25-06-2021 03:20-05:20 Vleermuizen: 

V, F, K, Z 

Mandy Wierenga 9ºC, licht bewolkt, droog, 1 Bft 

09-07-2021 03:30-05:30 Vleermuizen: 

V, F, K, Z 

Mandy Wierenga 14ºC, onbewolkt, droog, 1 Bft 

 

 

3.2 Methode huismusonderzoek 

Het onderzoek naar nestplaatsen en leefgebied van huismus is uitgevoerd volgens de richtlijnen in het 

Kennisdocument Huismus. Tijdens het veldbezoek is het plangebied op gehoor en op zicht 

geïnventariseerd. Daarbij werd gelet op geschikt leefgebied en foerageergebied, foeragerende dieren, 

copulaties, vogels die met nestmateriaal of voedsel slepen en vogels die gebouwen invliegen. De 

inventarisaties zijn ‘s ochtends uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden. De data van de 

veldbezoeken en de weersomstandigheden zijn opgenomen in Tabel 1. 

 

3.3 Methode vleermuisonderzoek 

Tijdens de veldbezoeken zijn vleermuizen met zicht- en geluidwaarnemingen geïnventariseerd. Hierbij is 

een heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type: Pettersson D240x) gebruikt om de 

echolocatie die vleermuizen uitzenden hoorbaar te maken voor mensen. Met de karakteristieken van de 

frequentie, klank en ritme van het geluid worden verschillende vleermuizensoorten in het veld herkent. 

Wanneer in het veld niet met zekerheid de vleermuissoort kon worden bepaald is een geluidsopname 

gemaakt met een extern opnameapparaat. De geluidsopname zijn achteraf met het computerprogramma 

Batsound geanalyseerd, waarbij voor determinatie gebruik is gemaakt van Barataud, 2015 en voor de 
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grenswaarden in echolocatie van www.batecho.eu. Voor sociale geluiden van vleermuizen is gebruik 

gemaakt van Middleton, 2014 en Pfalzer, 2002. In combinatie met de visuele waarnemingen van het 

gedrag is de determinatie van de soort en de functie van het gebied bepaald. 

 

De inventarisaties zijn postend en lopend uitgevoerd, waarbij het plangebied en het omliggende gebied 

meerdere keren zijn doorkruist. Tijdens alle bezoeken waren de weersomstandigheden geschikt voor het 

inventariseren van vleermuizen. Om de functies van het plangebied voor vleermuizen te onderzoeken zijn 

meerdere veldbezoeken uitgevoerd in verschillende periodes. De inventarisaties in het kraamseizoen 

(mei t/m juli) zijn de bezoeken direct vanaf zonsondergang tot twee uur na zonsondergang of vanaf twee 

uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst uitgevoerd.  

 

3.4 Volledigheid inventarisatie 

Het huismussenonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen in de overeenkomstige 

Kennisdocumenten van BIJ12. De vleermuisinventarisatie is uitgevoerd volgens het Vleermuisprotocol 

2017 zoals vastgesteld door Gegevensautoriteit Natuur.  

 

Inventarisaties zijn een steekproef gebaseerd op momentopnames, waardoor het niet is uit te sluiten dat 

soorten en functies die niet waargenomen werden op een ander tijdstip wel aanwezig zijn. Dit is 

acceptabel omdat de Wet natuurbescherming een initiatiefnemer vraagt te doen wat redelijkerwijs van 

hem verwacht kan worden. Met de gekozen methoden en inspanning is voldoende invulling gegeven aan 

artikel 1.11 (zorgplicht) van de Wet natuurbescherming. Wat betreft het onderhavige onderzoek heeft de 

initiatiefnemer gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. 

 

  

http://www.batecho.eu/
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 Resultaten 

4.1 Algemeen beeld 

Gedurende het onderzoek zijn in en in de nabijheid van het plangebied de volgende soorten aangetroffen:  

• Huismus 

• Gewone dwergvleermuis  

• Ruige dwergvleermuis 

• Laatvlieger  

• Rosse vleermuis 

In de volgende paragrafen wordt per soort de waarnemingen en functies verder besproken. De 

waarnemingskaarten zijn opgenomen in Bijlage 3 en Bijlage 4. 

 

4.2 Huismus 

In het plangebied zijn bij de eerste en tweede inventarisatieronde rond de 10 huismussen waargenomen. 

Deze zaten in het groen van het plangebied, in de hagen op de erfgrens en in de tuin van de buren ten 

noordwesten van het plangebied (Herenweg 7a). Er is binnen het plangebied geen territoriaal of 

nestindicerend gedrag van huismussen waargenomen, wel is territoriaal gedrag waargenomen direct 

naast het plangebied in de tuin en rondom het huis van de buren. Dit gedrag en de aanwezigheid van de 

mussen in de hagen op de erfgrens en in het plangebied hangt samen met de aanwezigheid van minimaal 

2 nesten onder de pannen van de woning Herenweg 7a. Er zijn geen nesten van huismussen 

aangetroffen in het plangebied, of aanwijzingen daarvoor. Ondanks het gebruik van het groen in het 

plangebied, is het plangebied geen essentieel leefgebied van de huismus. Gezien het feit dat de mussen 

relatief weinig tijd in het plangebied doorbrengen en er voldoende overig groen in de nabijheid aanwezig 

is, ook na de sloop en herinrichting van het plangebied, biedt de omgeving voldoende alternatieven voor 

het groen in het plangebied. De waarnemingen zijn weergegeven in Bijlage 3. 

 

4.3 Gewone dwergvleermuis 

Foerageergebied 

In het plangebied zijn ten hoogste twee gelijktijdig foeragerende gewone dwergvleermuizen 

waargenomen. Deze twee individuen foerageerden in verschillende tuinen in de omgeving, en waren af 

en aan aanwezig binnen het plangebied. Op grond van het beperkte aantal foeragerende dieren, de 

beperkte tijd die ze in het plangebied aanwezig zijn en de in ruime mate aanwezige alternatieve 

foerageermogelijkheden in de directe omgeving kan gesteld worden dat het plangebied geen essentieel 

foerageergebied voor gewone dwergvleermuis is. 

Vliegroutes 

De aanwezige lijnvormige elementen fungeren niet als vliegroute. Essentiële vliegroutes zijn dan ook niet 

aanwezig in het plangebied. 

Zomer- en kraamverblijfplaatsen 

Er zijn geen verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen, of aanwijzingen daartoe, in het plangebied 

aangetroffen. Ook zijn er geen verblijfplaatsen in de omgeving van het plangebied aangetroffen. 
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4.4 Rosse vleermuis 

Foerageergebied 

In het plangebied is tweemaal hoog boven het plangebied zeer kortstondig een foeragerende rosse 

vleermuis waargenomen. Deze twee individuen foerageerden op grote hoogte boven het plangebied en 

vertoonden geen binding met het plangebied. Aangezien het plangebied geen geschikt foerageergebied 

is voor rosse vleermuis en de dieren geen binding hadden met het plangebied, kan gesteld worden dat 

het plangebied geen essentieel foerageergebied voor rosse vleermuis is. 

Zomer- en kraamverblijfplaatsen 

Er zijn geen verblijfplaatsen van rosse vleermuizen, of aanwijzingen daartoe, aangetroffen in de 

aanwezige bomen in het plangebied. Ook zijn er geen verblijfplaatsen in de omgeving van het plangebied 

aangetroffen. 

 

4.5 Laatvlieger 

Foerageergebied 

Tijdens het onderzoek is tweemaal kortstondig, hoog boven het plangebied een foeragerende laatvlieger 

waargenomen. Op grond van het beperkte aantal foeragerende dieren en de in ruime mate aanwezige 

alternatieve foerageermogelijkheden in de directe omgeving kan gesteld worden dat het plangebied geen 

essentieel foerageergebied voor laatvlieger is. 

Zomer- en kraamverblijfplaatsen 

Er zijn geen verblijfplaatsen van laatvlieger, of aanwijzingen daartoe, aangetroffen in het plangebied. Ook 

zijn er geen verblijfplaatsen in de omgeving van het plangebied aangetroffen. 

 

4.6 Ruige dwergvleermuis 

Foerageergebied 

In het plangebied is een foeragerende ruige dwergvleermuis waargenomen. Dit individu was zeer 

kortstondig binnen het plangebied aanwezig. Op grond van het beperkte aantal foeragerende dieren en 

de in ruime mate aanwezige alternatieve foerageermogelijkheden in de directe omgeving kan gesteld 

worden dat het plangebied geen essentieel foerageergebied voor ruige dwergvleermuis is. 

Zomerverblijfplaats 

Er zijn geen verblijfplaatsen van ruige vleermuizen aangetroffen. Ook zijn er geen verblijfplaatsen in de 

omgeving van het plangebied aangetroffen. 

 

4.7 Samenvatting resultaten 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de aan getroffen soorten en functies. In hoofdstuk 5 is 

voor deze functies het effect van de ingreep beschreven. Vervolgens is beoordeeld of effecten een 

overtreding zijn van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming.  
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Tabel 2. Samenvatting van de waargenomen vleermuissoorten en functies in het plangebied. De getallen 

geven het (geschatte) aantal individuen per functie weer.  

Soort Verblijfplaats functie Andere functie 

 
Zomer Kraam Vliegroute Foerageergebied 

gewone dwergvleermuis  
- - - 2 

ruige dwergvleermuis  
- - - 1 

laatvlieger  
- - - 2 

Rosse vleermuis 
- - - 2 

 

 

Tabel 3. Samenvatting van de waargenomen vogelsoorten en functies. De getallen geven het (geschatte) 

aantal individuen per functie weer. 

 

 

 

  

Soort  Functie 

 
Nest Kwetterplek Foeragerend Essentieel leefgebied 

Huismus 0 0 10 nee 
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 Effectbepaling en toetsing aan de Wet natuurbescherming 

5.1 Effectbepaling van de ingreep 

Huismus  

In het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van huismus aangetroffen. Wel wordt het plangebied gebruikt 

door ongeveer 10 dieren om te foerageren, die broeden onder het dak van de buren op nr 7a. Het 

plangebied maakt echter geen deel uit van essentieel leefgebied van de huismus. Bij de ingreep wordt 

het pand gesloopt en (waarschijnlijk) alle groen verwijderd. Door de ingreep gaat de 

foerageermogelijkheid, niet zijnde essentieel, in ieder geval tijdelijk verloren. Er gaan bij de voorgenomen 

werkzaamheden geen nestplekken of andere beschermde functies verloren. 

Vleermuizen 

Het plangebied wordt als foerageergebied gebruikt door gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

laatvlieger en overvliegende rosse vleermuis. Het plangebied vormt geen essentieel foerageergebied.  Bij 

de ingreep wordt het pand gesloopt en (waarschijnlijk) alle groen verwijderd. Door de ingreep gaat de 

foerageermogelijkheid, niet zijnde essentieel, in ieder geval tijdelijk verloren. Er gaan bij de voorgenomen 

werkzaamheden geen verblijfplaatsen of andere beschermde functies verloren. 

 

5.2 Toetsing Wet natuurbescherming 

Omdat uit de effectbepaling blijkt dat negatieve effecten niet aan de orde zijn, is een overtreding van de 

Wet natuurbescherming niet aan de orde. 
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 Conclusies en vervolgstappen 

6.1 Conclusies 

Algemeen 

• Het onderzoek heeft plaatsgevonden volgens de richtlijnen uit het Kennisdocument Huismus en het 

Vleermuisprotocol 2017, waardoor gesteld kan worden dat het plangebied afdoende is 

geïnventariseerd. 

• Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is geen ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. 

Resultaten 

• Het plangebied heeft geen essentiële functie voor huismus. 

• Het plangebied fungeert als foerageergebied voor gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en  

laatvlieger en overvliegende rosse vleermuis. Het betreft een niet-essentieel foerageergebied. 

• In het plangebied zijn geen vliegroutes waargenomen. 

• In het kraamseizoen zijn geen zomer- en/of kraamverblijfplaatsen aangetroffen.  

Effecten 

• Negatieve effecten zijn niet aan de orde. 

Toetsing 

• Met het uitvoeren van de werkzaamheden worden de Wet natuurbescherming niet overtreden.  

 

6.2 Vervolgstappen 

De werkzaamheden, en dan met name het rooien en kappen van bomen en groen, dient buiten het 

vogelbroedseizoen uitgevoerd te worden. Gezien de te verwachten vogelsoorten in de tuin loopt het 

broedseizoen van 15 maart tot 15 juli. Daarnaast worden er in de tuin algemene zoogdiersoorten als egel 

en muizensoorten verwacht. Daarbij is het belangrijk dat deze dieren niet moedwillig worden gedood of 

verwond (in het kader van de zorgplicht). 

 

De werkzaamheden zijn een kans om natuurinclusief te werken. Hiermee kunnen vaak op relatief 

eenvoudige manier extra maatregelen genomen worden die bijdragen aan behoud en herstel van 

biodiversiteit. In het geval van dit plangebied zijn goede opties het laten staan van bijvoorbeeld het groen 

op de erfgrens met huisnummer 7 of terugplaatsen van functioneel groen voor de aanwezige 

huismussen, bijvoorbeeld met wintergroene soorten zoals meidoorn, (wilde) liguster of coniferen. Met 

name in de buurt van de nesten zijn schuilplaatsen in de vorm van groenblijvende struiken beneficiair 

door de huismus. In de nieuwe woningen kunnen nieuwe nestplekken worden opgenomen, bijvoorbeeld 

met voor huismus geschikte nestkasten of het toegankelijk maken van delen van het dak.  
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Bijlage 1. Foto-impressie plangebied 
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Bijlage 2. Wet natuurbescherming 

Algemeen 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet is de Nederlandse 

implementatie van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, aangevuld met nationale bepalingen. De 

Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. 

De Wet natuurbescherming kent drie pijlers, namelijk: 

• bescherming van Natura 2000-gebieden, 

• bescherming van soorten, 

• bescherming van houtopstanden. 

Daarnaast is er een belangrijke plaats ingeruimd voor de zorgplicht (artikel 1.11). Vanuit deze zorgplicht 

moeten handelingen achterwege blijven waarvan men kan vermoeden zij nadelige gevolgen kunnen 

hebben voor beschermde gebieden of soorten. 

In dit hoofdstuk volgt een eenvoudige weergave van de essentie van de Wet natuurbescherming, voor 

zover deze betrekking heeft op ruimtelijke ontwikkelingen en festiviteiten. Verbodsartikelen worden voor 

de leesbaarheid vereenvoudigd weergegeven. Raadpleeg voor de exacte formulering de wetstekst 

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-34.html). 

 

Bescherming Natura 2000-gebieden 

Vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn hebben de lidstaten de verplichting om speciale 

beschermingszones aan te wijzen. Deze speciale beschermingszones heten Natura 2000-gebieden. Elk 

Natura 2000-gebied heeft instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van:  

• leefgebieden voor vogelsoorten, voor zover nodig voor de uitvoering van de Vogelrichtlijn, en/of 

• natuurlijke habitats en de habitats van soorten, voor zover nodig voor de uitvoering van de 

Habitatrichtlijn. 

Verboden (volgens artikel 2.7, lid 2) is elke activiteit (in de wet: project of handeling) zowel binnen als 

buiten een Natura 2000-gebied die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen: 

• de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren 

of, 

• een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. 

De activiteit kan alleen doorgang vinden als Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de activiteit 

plaatsvindt een vergunning verlenen. Voor diverse werkzaamheden in nationaal belang (zoals 

werkzaamheden rond de hoofdspoorwegen) is de minister van Economische Zaken bevoegd gezag. 

 

Bescherming van soorten 

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes: 

1. beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, 

2. beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn, 

3. beschermingsregime andere soorten. 

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 

Onder het beschermingsregime Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende 

vogels. Op basis van artikel 3.1 is het verboden om: 
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1. opzettelijk vogels te doden of te vangen; 

2. opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en -eieren te vernielen of te beschadigen of 

vogelnesten weg te nemen; 

3. eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben; 

4. opzettelijk vogels te storen. 

Het verbod om vogels opzettelijk te storen geldt niet wanneer dit niet van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de betreffende soort. Bij werkzaamheden in het broedseizoen kan het verlaten 

van nesten als gevolg van verstoring leiden tot het indirect doden van dieren of het aantasten van de 

functionaliteit van nesten en dus tot een overtreding van artikel 3.1, lid 1 en 2. 

De vogelsoorten die jaar op jaar gebruik maken van hetzelfde nest zijn verdeeld over vier categorieën 

waarvan de nesten een jaarronde bescherming genieten. Ook is er een vijfde categorie van vogels 

waarvan een inventarisatie van de nesten gewenst kan zijn. 

 

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Onder het beschermingsregime Habitatrichtlijn vallen 

alle dieren uit: 

• de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel a, 

• het Verdrag van Bern, bijlage II, 

• het Verdrag van Bonn, bijlage I, 

en alle planten uit: 

• de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel b, 

• het Verdrag van Bern, bijlage I. 

Volgend artikel 3.5 is het verboden om, voor zover het soorten betreft uit bovenstaande bijlagen: 

1. opzettelijk dieren te doden of te vangen; 

2. opzettelijk dieren te verstoren; 

3. opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen; 

4. voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 

5. opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, 

te ontwortelen of te vernielen. 

In de genoemde bijlagen van de verdragen van Bern en Bonn staan ook diverse vogelsoorten genoemd. 

Dit betekent dat voor deze soorten het (ver)storen ook verboden is wanneer dit geen effect heeft op de 

instandhouding van de betreffende soort. 

3. Beschermingsregime andere (nationale) soorten 

Onder het ‘beschermingsregime andere soorten’ vallen een aantal soorten waarvoor er geen  Europese 

verplichting ligt tot bescherming. Nederland geeft zo uitvoering aan de algemene verplichting van het 

Biodiversiteitsverdrag om de staat van instandhouding van dier- en plantensoorten te beschermen. 

Volgens artikel 3.10. is het verboden om, voor zover het soorten uit deze lijst betreft: 

1. opzettelijk dieren te doden of te vangen; 

2. voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 

3. opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, 

te ontwortelen of te vernielen. 
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Onder dit beschermingsregime vallen ook een groot aantal zeer algemene zoogdieren en amfibieën. Een 

groot deel van deze algemene soorten zijn door de provincies en het ministerie van EZ voor ruimtelijke 

ontwikkelingen vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. 

  

Ontheffing en vrijstellingen 

Ontheffingen worden verleend door de Minister van Economische zaken of Gedeputeerde Staten, en 

geven een initiatiefnemer de mogelijkheid om onder voorwaarden de wet te overtreden. Vrijstellingen 

worden gegeven door de Minister van Economische zaken of Provinciale Staten en beschrijven 

handelingen en situaties waarin de wet niet van toepassing is. 

Ontheffing voor het overtreden van de verbodsbepalingen of het verkrijgen van een vrijstelling kan alleen 

wanneer er: 

• geen andere bevredigende oplossing bestaat; 

• geen negatief effect is op de staat van instandhouding van de soort; 

• en er voldaan is aan de in de wet genoemde belangen (artikel 3.3, lid 4b, artikel 3.8, lid 5b en 

artikel 3.10, lid 2). 

Voor het beschermingsregime overige soorten is het voldoende als er voldaan wordt aan een in de wet 

genoemd belang. 

 

Bescherming van houtopstanden 

Een houtopstand beslaat een oppervlakte van 10 are of meer, of bestaat uit een rijbeplanting van meer 

dan twintig bomen, gerekend over het totaal aantal rijen. 

Volgens artikel 4.2 vallen buiten de bescherming houtopstanden: 

• houtopstanden binnen door de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom 

houtopstanden; 

• houtopstanden op erven of in tuinen en fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

• naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar en kweekgoed; 

• uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen, beplantingen langs waterwegen en eenrijige 

beplantingen langs landbouwgronden; 

• het dunnen van een houtopstand; 

• uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van 

houtige biomassa en die:  

o ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 

o bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid bestaande uit een 

aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 

meter; 

o zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

Volgens artikel 4.2 is het verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder daar melding 

van te doen bij Gedeputeerde Staten. Dit geldt niet voor het periodiek vellen van griend- of hakhout. 

Binnen drie jaar moet het gevelde deel weer zijn herplant. 

Vrijstellingen gelden er wanneer het vellen gebeurt middels een goedgekeurde gedragscode of de 

werkzaamheden voortvloeien uit instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden of nodig zijn 

voor aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen.  
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Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) bestaat uit 

planologisch beschermde gebieden die zijn aangewezen om ecologische verbindingen te realiseren 

tussen belangrijke natuurgebieden. Deze natuurgebieden en de verbindingen daartussen vormen samen 

een ecologisch netwerk. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN mogen niet door een 

ingreep worden aangetast. Alle (mogelijke) effecten van een voorgenomen ingreep moeten daarop dan 

ook worden getoetst. De provincie waarbinnen het plangebied valt geeft invulling aan het NNN en is 

daartoe het bevoegd gezag. Voor meer informatie over het NNN en het toetsingskader zie 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland. 

 

Wet dieren 

De Wet natuurbescherming kent geen verbod op het verwonden van dieren. Dit is namelijk al verboden in 

de Wet dieren. Volgens artikel 2.1 van de Wet dieren, eerste lid, is het namelijk verboden om: 

• zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, 

bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te 

benadelen. 

De Wet dieren kent een ontheffingsmogelijkheid, maar alleen als het belang van het welzijn van dieren 

zich er niet tegen verzet. Een ontheffing is niet nodig wanneer vaststaat dat het mogelijk verwonden van 

dieren een ‘redelijk doel’ dient, of ‘noodzakelijk’ is. In deze rapportage wordt niet getoetst aan de Wet 

dieren. 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 3. Kaart waarnemingen huismus 



 

 

Bijlage 4. Kaart waarnemingen vleermuizen 
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Betreft:  Memo onderzoek stikstofdepositie Herenweg 9-11 Maarsen 
Datum:  23 november 2021 
Nummer:  20033/02 
bijlage(n) AERIUS_bijlage_20211123232333_Rp2hDQuzf4nP.pdf 

 
1.1. Aanleiding 
In opdracht van Legalexion heeft Langelaar Milieuadvies onderzoek verricht naar de 
stikstofdepositie op nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden ten gevolge van de realisatie en 
het gebruik van 2 vrijstaande woningen op het perceel aan de Herenweg 9-11 Maarsen.  
Op het perceel staat nu een twee-onder-één-kap woning. Deze wordt geamoveerd.  
Een bestemmingsplanwijziging wordt voorbereid om de 2 vrijstaande woningen planologisch 
mogelijk te maken. 
 
Het plangebied ligt op circa 230 meter afstand van stikstofgevoelige habitats en 
leefgebieden in Natura 2000-gebied “Oostelijke Vechtplassen”. In figuur 2 zijn het 
plangebied en het Natura 2000-gebied zwart omlijnd weergegeven. De stikstofgevoelige 
habitats en leefgebieden zijn paars / roze gekleurd. De overige delen van het Natura 2000-
gebied zijn groen gekleurd. 
Op de onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven. 

 
  

Figuur 1 ligging plangebied t.o.v. Natura 2000 (bron: AERIUS Calculator) 
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1.2. Doel van het onderzoek 
In het kader van de Wet Natuurbescherming moet uitgesloten worden dat significante 
negatieve effecten kunnen optreden in Natura 2000-gebieden. Stikstofdepositie kan 
verslechterende gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden 
waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze gevolgen kunnen significant zijn 
wanneer een plan, project of andere handeling leidt tot een toename van stikstofdepositie 
op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden die reeds overbelast zijn. 
 
Het voorliggende onderzoek stikstofdepositie heeft tot doel de NOx (stikstof) en NH3 
(ammoniak) emissies naar de lucht door het voornemen inzichtelijk te maken en de toename 
van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden te berekenen.  
Dit onderzoek ziet toe op de depositie tijdens de gebruiksfase.  
Het onderzoek wordt afgesloten met conclusies waarbij duidelijk wordt of in het kader van 
de Wet Natuurbescherming significante effecten uitgesloten kunnen worden, dan wel een 
nader (ecologisch) onderzoek nodig is.   

 
1.3. Wet en regelgeving Natura 2000 & stikstof 
In Nederland zijn 166 Natura 2000-gebieden aangewezen. Dit zijn gebieden met een 
Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn (ook) gevoelig voor 
stikstofdepositie. Een verdere toename van de stikstofdepositie kan leiden tot ‘significante 
effecten’ op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden. 
Voor plannen geldt op grond van artikel 2.7 lid 1 van de Wet natuurbescherming dat 
bepalend is of het significante gevolgen kan hebben voor een (of meer) Natura 2000-
gebied(en). Is dat het geval, dan geldt dat het bestuursorgaan bij de vaststelling van een plan 
met toepassing van artikel 2.8 Wnb een passende beoordeling dient te maken. 
nadat uit een passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet zal aantasten (artikel 2.7 lid 3 en artikel 2.8 lid 3 Wnb). 
 
Voor het onderhavige plan is onderzocht of er sprake kan zijn van een significante depositie 
van stikstof op relevante delen van Natura 2000-gebieden. 
 
Op basis van de berekende NOx en ammoniak emissies die het gevolg zijn van de met het 
bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen wordt met een verspreidingsmodel de 
stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in Natura 2000-gebieden 
berekend. Depositieberekeningen worden uitgevoerd met de meest recente versie van 
AERIUS Calculator versie 2020.  
Elke depositiebijdrage op een door stikstof overbelaste locatie in een Natura 2000-gebied 
– eventueel na saldering- is in potentie een significant effect. Een kwalitatieve ecologische 
beoordeling kan uitwijzen of de depositiebijdrage leidt tot significant negatieve effecten. 
 
AERIUS Calculator geeft informatie over de actuele stikstofdepositie en kritische 
depositiewaarde (kdw) van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in de Natura 
2000-gebieden. Ook geeft het inzicht of een depositiebijdrage optreedt op reeds (bijna) 
overbelast delen van een stikstofgevoelig habitattypen of leefgebieden1.  

 
1 Aerius Calculator is het wettelijk voorgeschreven rekenmodel en rekent de gevolgen van 
emissies door wegverkeer tot vijf kilometer rondom de wegvakken. Op 20 januari 2021 heeft 
de Raad van State geoordeeld (ECLI:NL:RVS:2021:105) dat de afkapgrens van vijf km voor 
stikstofdepositie van verkeersbewegingen onvoldoende is onderbouwd. Daardoor kan nu niet 
“volledig, precies en definitief” worden geconcludeerd dat de verkeersbewegingen geen 
nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden hebben als op 5 kilometer rond de bronnen de 
depositietoename groter is dan 0,00 mol/ha/jr.  
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Sinds 1 juli 2021 is de wet De Wet stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Wsn) 
samen met het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Bsn) van kracht. 
Deze regelgeving moet voorzien in een nieuwe, structurele aanpak van de 
stikstofproblematiek. 
De Wsn introduceert in de Wnb een partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht 
voor de gevolgen van stikstofdepositie door bij AMvB aan te wijzen activiteiten van de 
bouwsector. Het Bsn regelt daarnaast voor welke activiteiten de vrijstelling geldt, namelijk 
voor het bouwen en slopen van een bouwwerk en voor het aanleggen, wijzigen en opruimen 
van een werk. De reikwijdte van de partiële vrijstelling is dus niet beperkt tot het bouwen en 
slopen van woningen en andere bouwwerken, maar geldt ook voor aanlegactiviteiten, 
bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking en grond-, weg- en waterbouw zoals pleinen, 
straten, spoorwegen en buisleidingen. De vervoersbewegingen die samenhangen met de 
werkzaamheden (o.a. het aan- en afvoeren van bouwmaterialen en emissies van werktuigen 
op de bouwplaats) vallen onder de partiële vrijstelling.  
De vrijstelling geldt alleen voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw, sloop en aanleg 
voor projecten (art 2.7 lid 2 wnb). in 5.4 (reikweidte vaststelling) wordt toegelicht dat “Deze 
partiële vrijstelling kan ook helpen bij het vaststellen van bestemmingsplannen door 
gemeenten. Als het bestemmingsplan dient om bepaalde bouwactiviteiten of de aanleg of 
wijziging van werken mogelijk te maken, zal voor dit onderdeel van het plan kunnen worden 
verwezen naar het feit dat al een beoordeling door de wetgever heeft plaatsgevonden die 
een partiële vrijstelling voor de bouwfase van het project heeft vastgesteld”.    
 
 
1.4. Onderzoeksopzet 
De onderzoeksopzet is als volgt: 
- onderzoek naar de NOX en NH3 emissies gedurende de gebruiksfase 
- een berekening van de depositie met AERIUS Calculator 
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2. Emissies gebruiksfase 
 
2.1. Wegverkeer 
De verkeersgeneratie bepaald met behulp van de publicatie 381 “Toekomstbestendig 
parkeren – Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie” van het CROW, december 2018, Ede” 
en “Statline – Gebieden in Nederland 2020” van het CBS. De verkeersaantrekkelijke werking 
is afhankelijk van de stedelijkheid van de gemeente, de ligging t.o.v. het centrum en het 
woningtype.  

De voorgenomen ontwikkeling ligt in de gemeente Stichtse Vecht. Het CBS typeert deze 
gemeente als een ‘Matig sterk stedelijke gemeente’ . 

 
Volgens de CROW onderverdeling qua locatie, kan de ligging van de ontwikkelingslocatie 
worden getypeerd als ‘buitengebied’ aangezien de locatie niet in (een schil rond) het 
centrum van Maarssen ligt. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan maakt 2 vrijstaande woningen mogelijk. 

• De verkeersaantrekkende werking voor een vrijstaande woning op een dergelijke locatie 
is gemiddeld 8,2 voertuigbewegingen per etmaal. 1 vrijstaande woning genereert 8,2 
motorvoertuigbewegingen per etmaal. 

• In de CROW publicatie is het volgende over vrachtverkeer opgenomen: “Vrachtverkeer 
naar en van woongebieden is doorgaans verwaarloosbaar, maar is wel in de cijfers 
verwerkt. Als gemiddelde kan worden gehanteerd: 0,02 vrachtautobewegingen per 
woning per werkdagetmaal”. Een werkdag kan naar weekdag worden omgerekend door 
te delen met 1,11. Per weekdagetmaal zijn er dus 0,018 vrachtverkeerbewegingen per 
woning. Dit zijn hoofdzakelijk middelzware vrachtwagens. 

2 woningen leiden tot 16,4 voertuigbewegingen per etmaal waarvan 16,3 door lichte 
voertuigen en 0,1 door middelzware voertuigen. 

2.2. Huishoudens 
Conform de Instructie staan de beschikbare emissiefactoren voor woningbouw in de 
factsheet “ruimtelijke-plannen-emissiefactoren”.  
 
NOx: Cijfers voor NOx van verschillende typen woningen zijn afgeleid uit het gasgebruik voor 
verwarming, warm water en koken.  
De Instructie geeft aan dat bij gasloze woningen van een emissiefactor voor NOx van 0,0 
kg/jaar kan worden uitgegaan. De woningen worden gasloos opgeleverd. Er is gerekend met 
een NOx-emissie door huishoudens van 0,0 kg/jaar.  
 
NOx: Cijfers voor NOx van verschillende typen woningen zijn afgeleid uit het gasgebruik voor 
verwarming, warm water en koken. De Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 



 

A Herman Broodstraat 127 |9403BM Assen | T 06-12 19 98 04 KvK 54.87.73.42 BTW-nr NL001387670B84 
IBAN: NL69ASNB0708271901 E info@langelaarmilieuadvies.nl | I www.langelaarmilieuadvies.nl |  5 

 

2019A geeft aan dat bij gasloze woningen de emissiefactor voor NOx 0 (nul) kan zijn. Er is 
geen gasgebruik door een CV-ketel voor verwarming, warm water en koken.  
Er komt geen aardgasaansluiting in het plangebied. De woningen worden gasloos gebouwd.  
In dit onderzoek is (uitgegaan van 0,0 kg per woning.   
 
NH3: Conform de instructie hoeft voor woningen binnen de sector wonen en werken geen 
NH3 emissie berekend te worden. Ook hierbij is uitgegaan van 0,0 kg per woning.   
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3. Aerius berekeningen 
 
3.1. Uitgangspunten 
Met Aerius Calculator zijn de eerder genoemde emissiebronnen gemodelleerd.  
• De woningen (gebruiksfase) zijn gemodelleerd als oppervlaktebron. 
• Het wegverkeer is gemodelleerd als lijnbron.  
• De doorrekening van het verkeer en de verkeersstromen zijn bepaald conform de 

“Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2020”, (versie 3.0 januari 2021). 
Hierin worden 2 criteria genoemd wanneer het aan- en afvoerende verkeer is 
opgenomen in het heersende verkeersbeeld: 
1. Het verkeer door het voornemen onderscheidt zich hier door zijn snelheid en rij- en    
stopgedrag niet meer van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt.    
2. De verhouding tussen de hoeveelheid verkeer (per etmaal) dat door het voornemen    
wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer. In de regel wordt het     
verkeer meegenomen tot het zich verdund heeft tot enkele procenten van het reeds    
aanwezige verkeer. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State accepteert 
deze afbakening van ‘heersende verkeersbeeld” bij stikstofonderzoek voor plannen en 
projecten zonder grote netwerkeffecten (zoals grote woonwijken of grote 
infrastructurele werken 2.    

o Het plangebied wordt ontsloten op Herenweg. 
Op de Herenweg rijden per etmaal gemiddeld 1943 personenwagens incl. 
bestelbusjes en 114 vrachtwagens incl. bussen3.  De verkeersgeneratie in de 
gebruiksfase is minder dan 1% van het reeds op de weg aanwezige verkeer. Op 
de Herenweg wordt voldaan aan het tweede criterium.  
Een deel zal in westelijke richting rijden via de Maarsseveensevaart richting 
Maarssen / N230. Een ander deel zal in zuidoostelijke richting rijden naar via de 
Maarsseveensepoort naar de N230.  
Zodra het verkeer op de Maarsseveensevaart of Maarsseveensepoort rijdt, is het 
niet meer te onderscheiden van het overige verkeer dat zich op de betrokken 
wegen bevindt.  
Hier wordt voldaan aan het eerste criterium. 
 

 
3.2. Rekenjaar 
Uitgangspunt is dat de depositiebijdrage inzichtelijk wordt gemaakt voor het jaar waarvoor 
de depositie het hoogst is. Door de technologische ontwikkelingen en milieuregelgeving 
nemen de emissies van o.a. wegverkeer met de jaren af.  
• De verspreidingsberekeningen voor de gebruiksfase zijn  uitgevoerd voor 2022.  
  Dit is het eerste jaar waarin bewoning kan plaats vinden. 
 
 

  

 
2 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125393/201804031-4-r1/ 
3 Bron: intensiteiten 2018 Monitoring NSL 2019, https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/# 
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3.3.   Rekenresultaten gebruiksfase 
Uit de rekenresultaten met AERIUS Calculator versie 2020 blijkt dat ten gevolge van het 
onderhavige plan in de gebruiksfase de depositietoename maximaal 0,01 mol/ha/jr op 1 
hexagoon met stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebied “Oostelijke Vechtplassen”. 
Echter, De kritische depositiewaarden worden niet overschreden en AERIUS Calculator geeft 
aan dat op deze hexagonen geen sprake is van (bijna) overbelaste habitats. 

 
Voor gedetailleerde informatie over invoer en rekenresultaten wordt verwezen naar de met 
AERIUS gegenereerde rapportage (PDF) die als separate bijlage bij dit memo is gevoegd. 
 
 

  

Figuur 2 rekenresultaten gebruiksfase 
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4. Conclusies 
In opdracht van Legalexion heeft Langelaar Milieuadvies onderzoek verricht naar de 
stikstofdepositie op nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden ten gevolge van de realisatie en 
het gebruik van 2 vrijstaande woningen op het perceel aan de Herenweg 9-11 Maarsen.  
Op het perceel staat nu een twee-onder-één-kap woning. Deze wordt geamoveerd.  
Een bestemmingsplanwijziging wordt voorbereid om de 2 vrijstaande woningen planologisch 
mogelijk te maken. 

Vanwege de partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor de gevolgen van 
stikstofdepositie door activiteiten van de bouwsector op grond van de Wet stikstofreductie 
en natuurverbetering (Wsn) is de aanlegfase buiten het onderzoek gelaten.  

Uit de rekenresultaten met AERIUS Calculator versie 2020 blijkt dat ten gevolge van het 
onderhavige plan in de gebruiksfase de depositietoename maximaal 0,01 mol/ha/jr op 1 
hexagoon met stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebied “Oostelijke Vechtplassen”. 
Echter, De kritische depositiewaarden worden niet overschreden en AERIUS Calculator geeft 
aan dat op deze hexagonen geen sprake is van (bijna) overbelaste habitats. 
 
Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-
gebieden door stikstof kunnen op voorhand worden uitgesloten. 
Er is geen passende beoordeling nodig op grond van de Wet Natuurbescherming ten gevolge 
van stikstoftoename. 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rp2hDQuzf4nP (23 november 2021)

pagina 1/7



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Stichtse Vecht Herenweg 9-11, 3602 AM Maarssen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Herenweg 9-11 Maarssen Rp2hDQuzf4nP

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

23 november 2021, 23:23 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 1,49 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Oostelijke Vechtplassen 0,01

Toelichting 2 vrijstaande woningen

Rp2hDQuzf4nP (23 november 2021)Resultaten gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
gebruiksfase

Emissie
gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Herenweg 9-11 Maarssen
Wonen en Werken | Woningen

- -

verkeer Herenweg
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,49 kg/j

Rp2hDQuzf4nP (23 november 2021)Resultaten gebruiksfase

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Oostelijke Vechtplassen 0,01 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Rp2hDQuzf4nP (23 november 2021)Resultaten gebruiksfase
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,01 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

gebruiksfase

Naam Herenweg 9-11 Maarssen
Locatie (X,Y) 132984, 461964
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam verkeer Herenweg
Locatie (X,Y) 133127, 461804
NOx 1,49 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 16,3 / etmaal NOx
NH3

1,41 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

37,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rp2hDQuzf4nP (23 november 2021)Resultaten gebruiksfase
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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1 INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding 
Voor een locatie aan de Herenweg 9 en 11 te Maarssen bestaat het voornemen om het aldaar 
twee vrijstaande woningen te realiseren. Op dit moment staat er op het perceel een blok van 
twee-onder-één-kap-woningen.  
 
Het bouwen van de twee vrijstaande woningen is strijdig met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan. Dat betekent dat er planologische medewerking noodzakelijk is van de 
gemeente.  
 
Op 30 augustus 2017 heeft de initiatiefnemer een vooroverlegplan ingediend voor de sloop 
van de bestaande woningen en het realiseren de 2 vrijstaande woningen. Bij brief van 8 
december 2017 heeft de gemeente kenbaar gemaakt in principe bereid te zijn om onder 
voorwaarden medewerking te verlenen aan het bouwplan.  
 

1.2  Initiatiefnemer en bevoegd gezag 
De vormvrije m.e.r.-beoordeling vindt plaats op basis van informatie, die door de 
initiatiefnemer bij het bevoegde gezag (de gemeente Stichtse Vecht) wordt ingediend. 
 
Op basis van de voorliggende vormvrije m.e.r.-beoordeling kan het bevoegd gezag besluiten 
of er sprake is van ‘belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu’, die het doorlopen van een 
m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. 
 

1.3  Leeswijzer 
In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde: 
§ de m.e.r.-(beoordelings)plicht en de inhoudelijke en procedurele vereisten (hoofdstuk 2); 
§ beoordeling aan de hand van de kenmerken en de plaats van de activiteit (hoofdstuk 3); 
§ beoordeling aan de hand van de kenmerken van de milieugevolgen (hoofdstuk 4); 
§ conclusies (hoofdstuk 5). 
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2.  M.E.R.-(BEOORDELINGS)PLICHT 
 

2.1  Is de activiteit m.e.r.-(beoordelings) plichtig? 
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), activiteiten die m.e.r.-
beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D-activiteiten) en activiteiten die wel zijn 
opgenomen in de D-lijst, maar in omvang kleiner zijn dan de opgenomen drempelwaarden. 
Voor deze laatste categorie geldt een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 
 
Het kleinschalige woningbouwproject is een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit conform 
categorie D 11.2 van het Besluit m.e.r.: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. De 
omvang van de voorgenomen ontwikkeling is kleiner dan de drempelwaarde voor een m.e.r.-
beoordeling (2000 woningen of 100 ha). Conform de m.e.r.-regelgeving leidt dit tot de 
noodzaak tot het uitvoeren van een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling (stedelijk 
ontwikkelingsproject minder dan 2000 woningen). 
 
Voor activiteiten ónder de drempelwaarde van bijlage D bestaat sinds de wijziging van het 
Besluit m.e.r. van 1 april 2011 de verplichting tot een zogenaamde vormvrije m.e.r.-
beoordeling. Ook daarbij concludeert het bevoegd gezag (bijv. op basis van een 
aanmeldnotitie) of er wel of geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden. Als 
blijkt dat aanzienlijke nadelige milieugevolgen niet zijn uit te sluiten, is alsnog een volledige 
m.e.r.-beoordeling of m.e.r.-procedure nodig. 
 

2.2  Procedure 
De voorliggende aanmeldnotitie beschrijft de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het 
milieu en geeft een conclusie over de noodzaak tot een m.e.r.-procedure. Een vormvrije m.e.r.-
beoordeling betekent, dat er géén MER wordt opgesteld, tenzij er sprake is van belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu. Het uitgangspunt is dus: 'Nee, tenzij....' 
De 'belangrijke nadelige gevolgen' moeten worden beoordeeld op basis van het toetsingskader 
van bijlage III van de Europese Richtlijn Milieueffectbeoordeling (85/337/EEG en latere 
wijzigingen). Bijlage III noemt drie hoofdthema's: 
 

1. de kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en risico 
van ongevallen); 

2. de plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu); 
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3. de kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik, de orde van grootte en 
waarschijnlijkheid van het effect). 

 
Op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden, naar aanleiding van 
een wijziging van de Europese Richtlijn m.e.r. Deze wijziging heeft tot gevolg dat voor elke 
vergunningsaanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is de volgende 
procedure-stappen doorlopen moeten worden: 
 

§ door de initiatiefnemer moet een aanmeldnotitie worden opgesteld; 
§ het bevoegd gezag moet binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit 

besluit moet genomen zijn voor de ter inzagelegging van het ontwerp-besluit; 
§ het besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden, maar wel via andere 

(digitale) kanalen; 
§ het (vormvrije)-m.e.r.-beoordelingsbesluit moet onderdeel zijn van de 

bestemmingsplanprocedure. In het kader van de bestemmingsplanprocedure is deze 
aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld doorlopen. De onderzoeken 
waar in deze notitie naar verwezen wordt, zijn als bijlagen opgenomen bij het 
bestemmingsplan ‘Herenweg 9 en 11, Maarssen’. Deze aanmeldnotitie is tevens al 
bijlage bij de toelichting op voornoemd bestemmingsplan gevoegd. 
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3.  DE KENMERKEN EN DE PLAATS VAN HET PROJECT 
 

3.1  De kenmerken van het project 

3.1.1  Beschrijving van het project 
Het plan voor de Herenweg 9 en 11 te Maarssen bestaat uit de sloop van de bestaande twee-
onder-een-kap woningen, en het realiseren van twee vrijstaande woningen. De woningen 
worden voorzien van een bijgebouw (garage).  
 
De kavels zullen worden gesplitst in twee kavels (één van 980 m2 en één van 1.100 m2). 
Beoogd is om woningen te bouwen met een volume van ongeveer 800 m3. Het bebouwd 
oppervlak van beide woningen zal ongeveer 120 m2 bedragen. De maximale bouwhoogte 
wordt gesteld op 10 meter voor wat betreft de woningen. De bijgebouwen krijgen een 
maximale bouwhoogte van 3 meter.  
 
De nieuwe vrijstaande woningen krijgen ieder een eigen oprit welke aansluit op de Herenweg.   
Tevens heeft ieder perceel de beschikking over tenminste twee parkeerplaatsen.  
 
Wat betreft het ontwerp van de woning wordt uitgegaan van een klassieke en ingetogen 
uitstraling, met tegelijkertijd een zorgvuldige detaillering. Er wordt gebruik gemaakt van 
verschillende en authentieke bouwmaterialen zodat de klassieke stijl duidelijk wordt. De 
woningen worden wat betreft opzet in de lengterichting gesitueerd (dus haaks op de 
Herenweg).  

3.1.2  Cumulatie met andere projecten 
Er is geen sprake van cumulatie met andere projecten. 

3.1.3  Gebruik natuurlijke hulpbronnen 
De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke 
hulpbronnen. Tijdens de bouwwerkzaamheden is grondverzet nodig. Tijdens de gebruiksfase 
zal gas, elektriciteit en water nodig zijn. 

3.1.4  Productie van afvalstoffen 
Tijdens de realisatiefase en gebruiksfase vindt er geen productie van stoffen plaats die leiden 
tot gevaarlijke of milieubelastende (afval)stoffen. Bij zowel de aanleg als bij de ingebruikname 
de woningen, zijn ten aanzien van de productie van afvalstoffen voornamelijk de aspecten 
bodem, geluid en luchtkwaliteit van belang. Deze aspecten worden nader beschreven in 
hoofdstuk 4. 
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3.1.5  Verontreiniging en hinder 
De ontsluiting van het perceel vindt plaats via de Herenweg. In de bestaande situatie stond er 
een twee-onder-een-kapper op het perceel. Dat betekent dat er reeds twee woningen 
aanwezig waren.  
De realisatie van de woningen zal derhalve geen toename met zich meebrengen wat betreft 
het aantal motorvoertuigbewegingen. Zowel tijdens de bouw als daarna zijn de aspecten 
waterhuishouding, bodem, verkeer, geluid, ecologie, archeologie en luchtkwaliteit van belang. 
Deze aspecten worden in hoofdstuk 4 nader beschreven. 

3.1.6  Risico van ongevallen en veiligheid 
Het beoogde plan zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden naar 
huidig inzicht geen extra gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd. Op de 
planlocatie neemt de bebouwde oppervlakte iets toe. De huidige brandweervoorzieningen in 
het gebied zijn voldoende voor de bestrijding ingeval van calamiteiten. In hoofdstuk 4 wordt 
nader ingegaan op aspecten omtrent externe veiligheid.  
 

3.2  De plaats van het project 
Het plangebied ligt aan de Herenweg 9 en 11 te Maarssen. De Herenweg ligt ten noord-oosten 
van het dorp Maarssen. Hieronder, in figuur 1.1, is een luchtfoto opgenomen van de 
planlocatie.  

 
Fig. 3.1 Herenweg 9 en 11 te Maarssen met projectlocatie (rode pijl) 

 
 

 
 



 

  

9 

4.  MILIEU- en OMGEVINGSASPECTEN 
 
 

Dit hoofdstuk bevat een verantwoording van de milieu(hygiënische) aspecten die voor het 
bouwplan aan de Herenweg 9 en 11 te Maarssen relevant kunnen zijn. Daarbij wordt ook 
ingegaan op de milieutechnische consequenties die verwezenlijking van het project zowel 
binnen het projectgebied als daarbuiten kan hebben. 
 

4.1  Bodemkwaliteit 
Als er sprake is van ernstige bodemverontreiniging, dan is de Wbb van toepassing. Het doel 
van de Wbb is in de eerste plaats het beschermen van de land- of waterbodem zodat deze kan 
worden benut door mens, dier en plant, nu en in de toekomst. Via de Wbb heeft de 
rijksoverheid de mogelijkheid algemene regels te stellen voor de uitvoering van werken, het 
transport van stoffen en het toevoegen van stoffen aan de bodem. 
Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop of waarin deze ontwikkelingen 
gaan plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij 
nieuwbouwactiviteiten dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn 
gebracht. In het algemeen geldt dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone bodem 
dienen te worden gerealiseerd. 
 
In dit geval echter wordt een bodemkwaliteitsonderzoek niet noodzakelijk geacht nu het 
perceel reeds een woonbestemming bevat. Hier is slechts sprake van een nieuwe indeling van 
het perceel, waarbij een blok van twee-onder-kap-woningen wordt gesloopt en het perceel 
wordt gesplitst in twee afzonderlijke delen met daarop vrijstaande woningen.  
 
Door Lawijn Advies en Management is een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd 
(Verkennend en nader bodemonderzoek, Herenweg 9 en 11 te Maarssen, d.d. 17 december 
2018, zie bijlage I van de toelichting op het bestemmingsplan). In dit onderzoek wordt het 
volgende geconcludeerd:   
 
Algemene bodemkwaliteit: 

§ In de bovengrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met cadmium, koper, 
kwik, molybdeen, nikkel, lood, zink en PAK geconstateerd. Zintuiglijk is zwakke 
bijmenging van puinresten en sporen grind waargenomen in de bovengrond. 

§ Bij het onderzoek op asbest is in de geroerde laag in de bovengrond, zowel visueel als 
analytisch, geen verontreiniging geconstateerd. 

§ In de ondergrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met koper, kwik, zink en 
PAK aangetroffen, en zijn plaatselijk sterk verhoogde loodgehaltes gemeten. Zintuiglijk 
is geringe bijmenging van sporen puin en grind waargenomen in de ondergrond. 

§ De sterk verhoogde loodgehaltes in de ondergrond bij de boringen 5 en 11 zijn bij de 
afperkendeboringen niet bevestigd. Op basis van de verkregen onderzoekresultaten 
worden de plaatselijk sterk verhoogde loodgehaltes in de ondergrond aangemerkt als 
een verontreinigingspot met een beperkte omvang. 
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§ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is een licht verhoogde 
concentratie barium gemeten, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een 
verhoogde achtergrondwaarde. 

 
Achterwand schuur / scheidingwand noordoostelijk terreindeel: 

§ In de bovenlaag naast de scheidingwand en de achterwand van de schuur op het 
noordoostelijk gedeelte van de locatie is, zowel visueel als analytisch, geen 
verontreiniging met asbest geconstateerd. 

 
Volgens Lawijn Advies en Management bestaat op basis van de verkregen 
onderzoeksresultaten, conform de richtlijnen van de Wet Bodembescherming, geen aanleiding 
tot nader onderzoek. De verkregen resultaten geven geen milieutechnische bezwaren voor het 
afgeven van een omgevingsvergunning. Volledigheidshalve worden nog wel de volgende 
opmerkingen gemaakt.  
 
Wanneer graafwerkzaamheden nodig zijn ter plaatse van de spots, dient de sterk 
verontreinigde grond te worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Het is nodig voor deze 
werkzaamheden een Plan van Aanpak ter beoordeling voor te leggen aan de ODRU. 

 
Indien bij de herinrichting van de locatie grond of verhardingsmateriaal zal vrijkomen, dient er 
rekening mee te worden gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden bestaan. 
De toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal op een andere locatie dienen te worden 
bepaald aan de hand van de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit en/of de 
Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Stichtse Vecht (regio Noordwest Utrecht). 

 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor dit plan. 
 

4.2  Geluid 
Voor de planologische inpassing van dit plan aan de Herenweg te Maarssen dient te worden 
voldaan aan de normen uit de Wet geluidhinder. In dit geval is wegverkeerslawaai van belang.  
 
Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd door De Milieuadviseur (Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai Herenweg 9-11, Maarsseveen, d.d. 25 september 2018, zie bijlage II van de 
toelichting op het bestemmingsplan). Op basis van dit onderzoek kan het volgende worden 
geconcludeerd:  
 

§ De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Herenweg, bedraagt 55 dB, inclusief 
aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst 
toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. 
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§ Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de 
voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op 
de Herenweg, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het 
toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van twee 
woningen) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de 
geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 
§ In het gemeentelijke geluidbeleid ‘Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder’ ligt 

de nadruk op het voorkomen van geluidhinder. Echter de verlening van hogere 
waarden is mogelijk wanneer er de geluidsbelasting niet is kosteneffectief is terug te 
brengen naar de voorkeursgrenswaarden, dan wel dat er overwegende bezwaren zijn 
van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 
financiële aard zijn. 

 
§ Tevens is er bij beide woningen sprake van een geluidsluwe achtergevel (gevel waarbij 

wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB), hierdoor wordt voldaan aan 
alle vereisten uit het gemeentelijke geluidsbeleid. 

 
§ Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid kan de gemeente Stichtse Vecht een 

hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 55 dB voor de twee woningen 
afkomstig van de Herenweg. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een 
aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure. 

 
Conclusie 
Voor de woningen aan de Herenweg 9 en 11 te Maarssen dient een besluit hogere waarden te 
worden genomen door de gemeente. Daarbij dient een procedure te worden doorlopen tot 
het vaststellen van hogere grenswaarden. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in 
een aparte hogere-waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure. Met in 
achtneming van het voorgaande, vormt het aspect ‘geluid’ geen belemmering voor de 
realisatie van het bouwplan. 
 

4.3  Luchtkwaliteit 
De Wet milieubeheer bevat de regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. In deze wet zijn 
luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreinigende stoffen, waaronder 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In artikel 5.16 van de Wet milieubeheer is vastgelegd 
in welke gevallen de luchtkwaliteitseisen geen belemmering vormen voor een nieuwe 
ontwikkeling. Dit is het geval wanneer: 
 

§ een ontwikkeling niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit; 

§ ten gevolge van een ontwikkeling de concentraties van de betreffende stoffen 
verbeteren of ten minste gelijk blijven; 

§ een ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van de 
betreffende stoffen in de buitenlucht; 



 

  

12 

§ een ontwikkeling past binnen een vastgesteld programma (zoals het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit); 

§ een nadere uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in 
betekenende mate’ is vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen 
(luchtkwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen 
(luchtkwaliteitseisen)’. 

 
In de Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval als ‘niet in 
betekenende mate’ worden aangemerkt en waarvoor toetsing aan de grenswaarden dus 
zonder meer achterwege kan blijven. Er is blijkens deze regeling geen onderzoek nodig voor 
‘woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in geval van één ontsluitingsweg, netto 
niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van twee ontsluitingswegen 
met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 3.000 woningen omvat’. 
 
Voor onderhavig nieuwbouwplan vindt er geen toename van het aantal woningen plaats. Dat 
betekent dat geen nader onderzoek naar de luchtkwaliteit noodzakelijk is.  
 
Wat betreft de bestaande luchtkwaliteit kan het volgende worden opgemerkt. Uit de tool 
Monitoring NSL 2018 blijkt dat ter plaatse van de planlocatie ruimschoots onder de toegestane 
concentraties wordt gebleven (NO2 15,4 ug/m3 en PM10 18,5 ug/m3 (norm is 35 ug/m3), met 
maximaal 6,6 overschrijdingsdagen (norm is 35 dagen)). 
 
Gelet op het feit dat hier ruim onder de toegestane concentraties blijft, kan worden 
aangenomen dat ook uit het oogpunt van luchtkwaliteit ter plaatse van de drie woningen een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat zal heersen.  
 
Conclusie 
Er bestaan voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit dan ook geen belemmeringen voor dit 
plan. 
 

4.4  Externe veiligheid 
Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de 
omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat 
er te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Het 
algemene uitgangspunt is dat niemand blootgesteld mag worden aan een kans om door een 
activiteit met gevaarlijke stoffen te overlijden, die groter is dan één op de miljoen (10-6). In 
dat geval wordt gesproken over het plaatsgebonden risico. Daarnaast bestaat er een 
zogenoemd groepsrisico: de kans dat bij één gebeurtenis een groep met ten minste een 
bepaalde omvang om het leven komt.  
 
Ook ten aanzien van dit aspect kan worden opgemerkt dat er reeds sprake is van een 
woonbestemming voor twee woningen. Het nieuwbouwplan verandert daar niets in.  
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Overigens kan voor de projectlocatie worden opgemerkt dat zich ter plaatse en in de directe 
omgeving geen risicovolle bedrijven, wegen, spoorwegen, waterwegen of buisleidingen 
bevinden waarover of waardoor structureel en grootschalig gevaarlijke stoffen worden 
getransporteerd. Ook bevinden zich in de omgeving geen bronnen van elektromagnetische 
stralingen.  
Tevens wordt met dit plan geen risicovolle bron toegevoegd. Kortom: het plan heeft geen 
invloed op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  

 
Conclusie 
Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat externe veiligheid geen belemmering 
vormt voor onderhavig plan.  
 

4.5 Geur 
Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor geurgevoelige objecten (zoals 
woningen) moet het geuraspect meewegen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om zonder 
meer nieuwe geurgevoelige objecten mogelijk te maken binnen de geurcontour van een 
bestaand bedrijf. Deze verplichting vloeit voort uit de jurisprudentie over een goed woon- en 
leefklimaat (ABRvS 24 oktober 2007, nr. 200604926/1). 
Bij de beoordeling van een ruimtelijk plan op geurhinder van bedrijven (en andersom) zijn de 
volgende vragen relevant: 

§ Is ter plaatse van de nieuwe ontwikkeling een goed woon- en verblijfklimaat 
gegarandeerd? (belang vanuit het geurgevoelig object) 

§ Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belang vanuit bedrijf en 
omgeving). 

 
In omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die zorgen voor een 
onaanvaardbare mate van geurhinder. Dat betekent dat ter plaatse van de nieuwe 
ontwikkeling sprake is van een goed woon- en leefklimaat.  
Voorts worden er met dit plan geen bedrijfsbelangen geschaad door de toename van het 
aantal geurgevoelige objecten.  
 
Conclusie 
Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het onderwerp geur geen 
belemmering vormt voor onderhavig plan.  
 

4.6  Bedrijven en zonering 
De scheiding van milieubelastende en milieugevoelige functies is noodzakelijk in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening. Op die manier wordt voorkomen dat bij nieuwe 
ontwikkelingen sprake kan zijn van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies 
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en wordt voldoende zekerheid geboden aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam binnen 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 
De milieuhinder van bedrijven dient te worden geanalyseerd op hun invloed op mogelijke 
ontwikkelingen. Indien milieubelastende functies in het plangebied mogelijk worden gemaakt, 
dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te zijn. Om te beoordelen of de afstanden tussen 
de milieubelastende activiteit en de milieugevoelige functie acceptabel is, kan worden 
aangesloten bij de richtafstanden zoals opgenomen in de VNG-brochure (‘Bedrijven en 
Zonering’).  
 
In dit geval zijn relevant de bedrijven aan de Herenweg 7 en aan de Herenweg 15. Hierover het 
volgende.  
 
Herenweg 7 Maarssen 
Aan de Herenweg 7 bevindt zich het Aannemers- & Loonbedrijf A. Verkuil en Zn. Dit betreft 
een bedrijf uit categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, waarvoor een richtafstand van 
30 meter tot woningen geldt.  
De gevels van de geplande woningen bevinden zich dichter bij dit bedrijf dan de huidige 
woningen. De afstand bedraagt echter circa 30 meter, waardoor aan de richtafstand wordt 
voldaan.  
 
Herenweg 15 Maarssen 
Op het perceel Herenweg 15 te Maarssen was voorheen een bedrijf gevestigd gespecialiseerd 
in audio-, video- en telecomapparatuur (met reparatie). Uit informatie van internet blijkt 
echter dat dit bedrijf (‘Audioart’) failliet is.   
Hoewel de verbeelding van het bestemmingsplan ter plaatse een functieaanduiding ‘specifieke 
vorm van bedrijf – 25’ geeft, is deze aanduiding niet terug te vinden in de planregels (te 
verwachten was namelijk dat deze in artikel 5.1 onder b nader gespecificeerd zou zijn). Om die 
reden wordt voor de toetsing van dit plan teruggegrepen op de bestemmingsomschrijving van 
artikel 5.1, waarin staat aangegeven dat de voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd 
voor ‘Bedrijven in de milieucategorie 1 en 2’. 
Voor bedrijven uit de milieucategorie tot en met 2 geeft de VNG-brochure ‘Bedrijven en 
Milieuzonering’ een richtafstand van 30 meter. Het plan voldoet niet aan deze richtafstand. 
Van deze richtafstand kan eventueel worden afgeweken indien de feitelijke bedrijfsactiviteiten 
zich daartoe lenen (doordat de betreffende bedrijfsactiviteiten minder milieubelastend zijn of 
door het nemen van (geluids)maatregelen). Hierover het volgende.  
 
Vanuit de gemeente heeft recent een controle plaatsgevonden op het perceel Herenweg 15. 
Geconstateerd is dat ter plaatse geen productie plaatsvindt. Op de locatie vindt opslag van 
goederen plaats die door diverse op het adres ingeschreven bedrijven, via het internet, worden 
verhandeld. De enige handeling die op het perceel plaatsvindt is het inpakken voor verzending 
van deze goederen wat gebeurt door 1 persoon.  
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Verder bevindt zich er een klein kantoor dat zich bezighoudt met administratieve 
dienstverlening. 
   
Dat betekent dat de bedrijfsvoering ervan geen hinderlijke gevolgen heeft voor omliggende 
gevoelige functies (dus geen relevante gevolgen voor het woon- en leefklimaat van de 
woningen aan de Herenweg 9 en 11).  
 
Voorts is onderzocht in hoeverre de realisatie van de woningen aan de Herenweg 9 en 11 een 
belemmering zal opleveren voor de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf. Het 
bestemmingsplan laat immers naast de huidige bedrijfsvoering, ook de vestiging van categorie 
1 en 2 – bedrijven toe. Hiervoor moet een afstand van 10 meter (omgevingstype gemengd 
gebied) moeten worden aangehouden. Aan deze richtafstand wordt niet voldaan. De afstand 
tussen de nieuwe bouwkavel en de bedrijfsbestemming is minder dan 10 meter. Onderzocht 
is in hoeverre het mogelijk is om het bouwvlak zodanig te verschuiven dat er wel wordt voldaan 
aan de richtafstand van 10 meter. Zoals in paragraaf 2.2 is toegelicht speelt hier een rol dat 
rekening gehouden moet worden met openheid en doorzicht, vanwege de ligging van de kavel 
binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Indien ervoor wordt gekozen om het bouwvlak te 
verschuiven tot 10 meter afstand, gaat dit ten koste van het doorzicht tussen de beide kavels 
(9 en 11). Dat wordt als onwenselijk beschouwd. In het kader van een evenwichtige 
belangenafweging is ervoor gekozen om het belang van doorzicht groter te achten dan 
eventuele (lees: onzekere) toekomstige invulling van de bedrijfsbestemming met een 
categorie 1 of 2 bedrijf. Daarbij wordt overwogen dat de bestaande bedrijfsvoering in elk geval 
niet wordt belemmerd en dat, mocht er in de toekomst wel behoefte bestaan aan een 
categorie 1 of 2 - bedrijf op het perceel, er maatwerk mogelijk is (eventueel kunnen 
maatwerkvoorschriften worden genomen en / of  kunnen maatregelen worden genomen om 
de milieubelasting op de nieuwe woning tot een aanvaardbaar niveau te beperken).  

 
Conclusie 
Uit het voorgaande blijkt dat er niet kan worden voldaan aan de richtafstand zoals opgenomen 
in de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’. Hier wordt er echter voor gekozen om de 
belangen van doorzicht tussen de beide kavels (9 en 11) als belangrijker te beschouwd dan het 
voldoen aan de richtafstand. Daarbij wordt eveneens overwogen dat de bestaande 
bedrijfsvoering in elk geval niet wordt belemmerd en dat, mocht er in de toekomst wel 
behoefte bestaan aan een categorie 1 of 2 - bedrijf op het perceel, er maatwerk mogelijk is 
(eventueel kunnen maatwerkvoorschriften worden genomen en / of  kunnen maatregelen 
worden genomen om de milieubelasting op de nieuwe woning tot een aanvaardbaar niveau te 
beperken). 
 

4.7 Natuurtoets 
Vanuit de huidige natuurwetgeving is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op 
de hoogte te zijn van de in het projectgebied mogelijk voorkomende beschermde 
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natuurwaarden. Het plan dient aan de Wet Natuurbescherming getoetst te worden. De Wet 
Natuurbescherming regelt de bescherming van gebieden en van diersoorten en 
plantensoorten. Deze natuurwetgeving kan mogelijk beperkingen opleggen aan de 
voorgenomen sloop- en nieuwbouwactiviteiten. 
 
De Wet natuurbescherming heeft als doel de volgende gebieden te beschermen: 
- Het Natuurnetwerk Nederland; 
- Bijzondere provinciale natuurgebied; 
- Bijzondere provinciale landschappen; 
- Nationale parken; 
- Bijzondere nationale natuurgebieden; 
- Natura 2000-gebieden. 
 
Voorts gelden er ingevolge de Wet Natuurbescherming algemene verboden tot het 
verwijderen van beschermde plantensoorten van hun groeiplaats, het beschadigen, vernielen, 
wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste rustplaatsen of verblijfplaatsen van 
beschermde diersoorten of het opzettelijk verontrusten van een beschermde diersoort. Voor 
activiteiten die een bedreiging kunnen vormen voor deze beschermde soorten, moet 
ontheffing worden gevraagd. Vooral wanneer er soorten voorkomen uit de zogenaamde 
‘strenge’ categorie (Bijlage 4 van de Habitatrichtlijn en de bedreigde soorten van de diverse 
Rode Lijsten), kan dit een belemmering vormen voor het plan. Dit is het geval wanneer een 
plan significant nadelige effecten kan hebben voor deze soorten. 
 
Voor wat betreft beschermde soorten het volgende. Voor de projectlocatie is een natuurtoets 
uitgevoerd door Ecoresult (Memo onderzoeksresultaten quickscan flora en fauna Herenweg, 
Maarssen, 26 september 2018, bijlage III). In deze natuurtoets wordt het volgende 
geconcludeerd: 
 

§ Er zijn in het plangebied potenties aanwezig voor beschermde fauna. Door de 
werkzaamheden kunnen hierop negatieve effecten optreden. Het gaat daarbij om de 
huismus en de vleermuissoorten laatvlieger, gewone dwergvleermuis en ruige 
dwergvleermuis. Aanvullend onderzoek voor de sloop is naar deze soorten vereist. De 
sloopwerkzaamheden binnen het plangebied kunnen invloed hebben op mogelijk 
aanwezige verblijfplaatsen van huismus. Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 
3.1 lid 2, 4 en 5 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden.  

 
§ Aanvullend veldonderzoek is daardoor nodig om te bepalen of voortplantings- en 

vaste rust- en verblijfplaatsen van huismus in het plangebied aanwezig zijn. Ook moet 
worden onderzocht of het plangebied tot (essentieel) functioneel leefgebied behoort. 
Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode 1 april - 15 mei door middel 
van 2 veldonderzoeken of in de periode 10 maart - 20 juni door middel van 4 
veldonderzoeken. De tussenliggende tijd tussen beide veldonderzoeken is minimaal 
10 dagen. De aanpak voor het aanvullend veldonderzoek is conform de eisen die het 
bevoegd gezag hieraan stelt. Indien voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen 
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van huismussen aanwezig zijn én door de werkzaamheden een verbodsbepaling van 
de Wet natuurbescherming wordt overtreden dient een ontheffing of vergunning in 
bezit te zijn voordat met de werkzaamheden kan worden gestart. 

 
§ Aanwezigheid van vleermuizen in gebouwen (gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis en laatvlieger) is in het plangebied niet uit te sluiten. 
Sloopwerkzaamheden kunnen invloed hebben op mogelijk aanwezige verblijfplaatsen. 
Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de Wnb 
worden overtreden. Aanvullend onderzoek is nodig in de periode 15 mei tot en met 
15 juli en 15 augustus tot 1 oktober middels 5 bezoeken, om te bepalen of zomer-, 
kraam- en paarverblijfplaatsen aanwezig zijn. De aanpak voor het aanvullend 
veldonderzoek is conform de eisen die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien 
vleermuizen aanwezig zijn dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat 
met verstorende werkzaamheden kan worden gestart. Bij aanwezigheid van vaste 
rust- en verblijfplaatsen wordt er van uitgegaan dat de bebouwing ook geschikt is als 
winterverblijfplaats tijdens milde winters. 

 
§ Tevens dient er rekening gehouden te worden met het vogelbroedseizoen (globaal 15 

maart - 15 augustus) van algemene vogels. Nesten van al deze vogels zijn strikt 
beschermd zodra ze bezet/in gebruik zijn. Ze mogen nooit worden verstoord. Start 
daarom met werkzaamheden buiten het broedseizoen of voorkom dat deze vogels zich 
niet kunnen vestigen door bijv. het verwijderen van de vegetatie in het plangebied.  

 
§ Er is vervolgonderzoek vereist naar de eerde aangegeven diersoorten. En daarnaast 

geldt de algemene zorgplicht t.b.v. Nationaal beschermde soorten die vrijgesteld zijn 
van een ontheffing Wet natuurbescherming (vnl. gewone pad, bruine kikker, 
bosspitsmuis spec., huisspitsmuis en egel). E.e.a. houdt in dat alles in het werk moet 
worden gesteld om het doden en verwonden van dieren te voorkomen. Geef ze de 
ruimte om te vluchten/verplaatsen. 

 
Omdat het plangebied potentieel geschikt voor jaarrond beschermde vaste rust- en 
verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van huismus, alsmede potentieel geschikt is voor 
vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen, is een vervolgonderzoek noodzakelijk.  
 
Vervolgonderzoek flora en fauna 
Inmiddels heeft Regelink Ecologie en Landschap het vervolgonderzoek uitgevoerd (Onderzoek 
huismus en vleermuizen Herenweg 9 – 11 in Maarssen, d.d. 2 september 2021, zie bijlage IV 
van de toelichting op het bestemmingsplan). In dit onderzoek wordt het volgende 
geconcludeerd:  
 

§ Het plangebied heeft geen essentiële functie voor huismus.  
§ Het plangebied fungeert als foerageergebied voor gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis en laatvlieger en overvliegende rosse vleermuis. Het betreft een niet-
essentieel foerageergebied.  

§ In het plangebied zijn geen vliegroutes waargenomen.  
§ In het kraamseizoen zijn geen zomer- en/of kraamverblijfplaatsen aangetroffen.  
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Uit het voorgaande blijkt dat met het uitvoeren van de werkzaamheden de Wet 
natuurbescherming niet worden overtreden. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is 
geen ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig.  
 
In het onderzoek wordt voorts nog opgemerkt dat de werkzaamheden, en dan met name het 
rooien en kappen van bomen en groen, buiten het vogelbroedseizoen uitgevoerd dienen te 
worden. Gezien de te verwachten vogelsoorten in de tuin loopt het broedseizoen van 15 maart 
tot 15 juli. Daarnaast worden er in de tuin algemene zoogdiersoorten als egel en 
muizensoorten verwacht. Daarbij is het belangrijk dat deze dieren niet moedwillig worden 
gedood of verwond (in het kader van de zorgplicht). 
 
Onderzoek stikstofdepositie 
Voor het beoogde plan heeft Langelaar Milieuadvies een stikstofbeoordeling uitgevoerd 
(Memo effectbeoordeling stikstofdepositie Herenweg 9 en 11 Maarssen, d.d. 23 november 
2021, bijlage V). Langelaar Milieuadvies komt tot de volgende bevindingen: 
 

§ Vanwege de partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor de 
gevolgen van stikstofdepositie door activiteiten van de bouwsector op grond van de 
Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) is de aanlegfase buiten het 
onderzoek gelaten.  

§ Uit de rekenresultaten met AERIUS Calculator versie 2020 blijkt dat ten gevolge van 
het onderhavige plan in de gebruiksfase de depositietoename maximaal 0,01 
mol/ha/jr op 1 hexagoon met stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebied 
‘Oostelijke Vechtplassen’. Echter, de kritische depositiewaarden worden niet 
overschreden en AERIUS Calculator geeft aan dat op deze hexagonen geen sprake is 
van (bijna) overbelaste habitats.  

§ Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-
gebieden door stikstof kunnen op voorhand worden uitgesloten.  

§ Er is geen passende beoordeling nodig op grond van de Wet Natuurbescherming ten 
gevolge van stikstoftoename. 

 
Conclusie 
Vanuit het oogpunt van de Wet Natuurbescherming bestaan er geen belemmeringen voor dit 
initiatief. Wel is altijd de zorgplicht van toepassing.  
 

4.8 Water 

4.8.1 Algemeen 
Van belang is eveneens te onderzoeken in hoeverre het project gevolgen heeft voor de 
waterhuishouding ter plaatse. Het Besluit ruimtelijke ordening schrijft immers dwingend voor 
dat in de toelichting van een bestemmingsplan dan wel in de ruimtelijke onderbouwing van 
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andere ruimtelijke plannen en besluiten een beschrijving is opgenomen van de wijze, waarop 
in het plan/besluit rekening is gehouden met de effecten van het plan op de waterhuishouding. 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de verschillende watergerelateerde aspecten van 
het project en wordt verslag gedaan van de resultaten van de watertoets. 
Onder de 'watertoets' wordt verstaan een procedure, waarbij een initiatiefnemer in een vroeg 
stadium over een beoogde ruimtelijke ontwikkeling overleg voert met de waterbeheerder. De 
watertoets heeft als doel het voorkomen van ruimtelijke ontwikkelingen, die in strijd zijn met 
duurzaam waterbeheer. 
 
Het plangebied valt binnen het beheersgebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
(AGV). Het beleid van AGV is verwoord in het Waterbeheerplan en diverse beleidsnota’s. In de 
keur van het waterschap zijn geboden en verboden opgenomen voor de bescherming van de 
functionaliteit van waterlopen en waterkeringen. Met de Keur wil het waterschap de 
waterkwaliteit verbeteren, de doorstroming in sloten veiligstellen en de dijken sterk houden. 
Bij de Keur horen Keurkaarten met informatie over wateren en waterkeringen. 
  
In de legger van het waterschap worden gegevens vastgelegd over de locatie van wateren, 
dijken en kunstwerken, aan welke eisen deze moeten voldoen (diepte, hoogte, sterkte etc.) en 
de onderhoudsverplichtingen. De legger dient als basis voor de vergunningverlening door de 
waterbeheerder.  

4.8.2 Toetsing plan 
Toename verhard oppervlak 
De aanleg van verhard oppervlak leidt in beginsel tot een grotere belasting van het 
oppervlakte-watersysteem en/of het rioleringssysteem, omdat pieken in de regenafvoer 
minder worden afgevlakt door infiltratie in de bodem. Bij nieuwbouw in stedelijk gebied, de 
verdichting van bestaand stedelijk gebied, de aanleg van kassen of de aanleg van wegen is 
sprake van het verharden van gebieden waar voor die tijd water in de bodem kon worden 
geborgen. Daarom bepaalt artikel 3.13 van de Keur dat het verboden is om (zonder 
vergunning) meer dan 5.000 m2 verhard oppervlak aan te leggen buiten stedelijk gebied, of 
meer dan 1.000 m2 verhard oppervlak aan te leggen in bestaand of nieuw in te richten stedelijk 
of glastuinbouwgebied.  
 
Ingeval van het plan voor de Herenweg 9 en 11 is sprake van een lichte toename van verhard 
oppervlak, echter aanmerkelijk minder dan 1.000 m2. Een vergunning hoeft derhalve niet te 
worden aangevraagd. Ook is watercompensatie niet nodig.  
 
Waterkeringen en waterveiligheid  
De locatie ligt niet in de invloedssfeer van een waterkering (zie onderstaande figuur). De 
realisatie van onderhavig plan is dus niet van invloed op het functioneren van een waterkering.  
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Fig. 4.1 Uitsnede legger (projectlocatie: zie rode pijl) 
 
Riolering en afkoppeling 
Het plangebied ligt in een gebied dat is voorzien van een grotendeels gemengd 
rioleringsstelsel. De nieuwe woningen worden aangesloten op het bestaande, gemengde riool 
aan voorzijde van het perceel.  
De hemelwaterafvoer van de nieuwe woningen wordt afgekoppeld om te infiltreren in de 
bodem. Er wordt daarnaast geen gebruik gemaakt van uitlogende bouwmaterialen.  
 
Proces 
Het plan wordt nog aan het waterschap voorgelegd. Vanwege de geringe invloed van dit plan 
op de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse, wordt niet verwacht dat het waterschap 
bezwaren zal hebben tegen dit plan. Bij de uitvoering van de plannen wordt rekening 
gehouden met de uitgangspunten zoals beschreven in deze paragraaf. 

4.8.3 Conclusie 
Het plan voldoet aan de eisen die vanuit het waterschap en de gemeente ten aanzien van de 
waterhuishouding worden gesteld.  
 

4.9 Kabels en leidingen 
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met de 
aanwezigheid van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Daarbij 
gelden er beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom 
hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak om 
het beperken van gevoelige functies of van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke 
plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen worden bij de 
uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht. 
In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels. Ook liggen er geen relevante 
zones over het plangebied. 
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Conclusie  
In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of –kabels die een beperking vormen 
voor dit bouwplan.  
 

4.10 Duurzaamheid 
De gemeente Stichtse Vecht stimuleert samen met inwoners, bedrijven en organisaties 
duurzame ontwikkeling. De gemeente wil in 2030 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dit doel 
is opgenomen in de duurzaamheidsvisie Stichtse Vecht Energiek 2014-2020 Samen Sterk in 
Duurzaamheid. Deze is eind 2013 vastgesteld. 

 
Om deze doelstelling te behalen, worden diverse maatregelen genomen met betrekking tot 
adaptatie en mitigatie. Een belangrijke mitigatiemaatregel waarmee nieuwbouw van doen 
heeft, is het beperken van de CO2-uitstoot om zodoende klimaatverandering tegen te gaan. 
Dit kan door de energiehuishouding in nieuwe woningen te verduurzamen en zo veel mogelijk 
duurzame energie te produceren. 
 
Voor het plan aan de Herenweg bestaat het voornemen om deze gasloos te bouwen en te 
voorzien van zonnepanelen en een luchtwarmtepomp.  
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5.  CONCLUSIE 
 

Uit deze vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen sprake is van bijzondere 
omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie van onderhavig plan die zouden 
kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ter plaatse.  
 
Voor de aan de orde zijnde milieuaspecten geldt dat er geen nadelige effecten optreden, dan 
wel dat deze effecten met mitigerende maatregelen worden beperkt, zodat wordt voldaan aan 
de geldende wet- en regelgeving. 
 
Geconcludeerd kan worden dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is. 
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Samenvatting 

In opdracht van Legalexion heeft Transect in september 2018 een archeologisch vooronderzoek 
uitgevoerd in een plangebied aan de Herenweg 9-11 in Maarssen (gemeente Stichtse Vecht). De 
aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de sloop 
van de huidige bebouwing en de realisatie van twee vrijstaande woningen. Bij de voorgenomen 
werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee 
eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. 

In het plangebied geldt volgens het (nu) vigerende bestemmingsplan een dubbelbestemming Waarde 
– Archeologie 2. Een archeologisch onderzoek is verplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte 
groter dan 50 m2 en dieper dan 30 cm -Mv. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen 
bodemingrepen archeologisch vooronderzoek nodig is. 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat hier uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 
Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 
verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de 
archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat 
binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Het doel van het inventariserend 
veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de gespecificeerde archeologische 
verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke bodemopbouw, bodemreliëf en 
bodemintactheid in het plangebied. 

Op basis van het archeologisch vooronderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 
• Uit het bureauonderzoek blijkt dat de Herenweg, waar het plangebied aan gelegen is, 

oorspronkelijk een oude ontginningsas in het veen van het oostelijk Vechtgebied is. Het ontstaan 
van deze as is terug te voeren in de 12e  eeuw (toen deze als kade is aangelegd) om vervolgens in 
de 13e -15e eeuw als bewoningslint te worden gebruikt. Archeologisch gezien betekent dit dat er 
vlak onder het maaiveld of onder een (sub)recente ophooglaag archeologische waarden kunnen 
voorkomen die op zijn vroegst dateren in de Late Middeleeuwen. Hierop geldt zodoende een hoge 
archeologische verwachting. Dit geldt ook voor de Nieuwe tijd, aangezien op historisch 
kaartmateriaal uit het begin van de 19e eeuw bebouwing in het plangebied is ingetekend. Dit sluit 
de aanwezigheid van oudere bebouwingsfasen in het plangebied niet uit. Tevens bevindt zich in de 
ondergrond van het plangebied een verdronken pleistoceen dekzandlandschap, dat gedurende het 
Laat-Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum geschikt geweest is voor bewoning, specifiek de 
plaatsen waar dekzandruggen of -koppen begraven liggen. Aanwijzingen hiervoor zijn reeds in de 
omgeving van het plangebied bekend (nabij Westbroek; Blijdenstijn, 2015). De kans dat zich in de 
ondergrond van het plangebied dergelijke resten voorkomen, is daarmee eveneens aanwezig. 

• De resultaten van het veldonderzoek lijken de hoge archeologische verwachting uit het 
bureauonderzoek te bevestigen. De veraarde top van het veen aan de basis van het ophoogpakket 
en de op plekken geroerde top van het veen op het natuurlijk veen, lijkt deel uit te maken van de in 
de Late Middeleeuwen opgeworpen ontginningskade. Vanwege de hoge mate van intactheid in 
combinatie met een veraarde top van het veen langs een in aanleg middeleeuws ontginningslint, 
kunnen bewoningssporen te verwachten zijn vanaf de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw, het 
moment van de tweede fase van ontginning van het veengebied ten oosten van de Vecht, 
Blijdestijn, 2015). Tevens zijn op deze plek funderingen van stenen bouwwerken uit de Nieuwe tijd 
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te verwachten. Op basis van het historisch onderzoek in Hoofdstuk 8 heeft in ieder geval in het 
begin van de 19e eeuw in het plangebied bebouwing gestaan. In combinatie met het voorkomen 
van historische bebouwing op kaartmateriaal uit de 19e eeuw in het plangebied sluit eveneens 
oudere voorgangers niet uit. Ook kunnen sporen aanwezig zijn die aan het voormalig landgebruik 
te relateren zijn rondom een woonplaats langs een bewoningslint (o.a. afvallagen, drenkkuilen en 
greppels c.q. sloten). Tenslotte valt aan de hand van de veldresultaten vast te stellen, dat de 
verstoring van het bodemprofiel beperkt is gebleven. Er zijn in de boringen geen diepe 
verstoringen van de bodem aangetroffen. Dit betekent dat eventueel aanwezige archeologische 
resten uit de periode Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd nog relatief intact in de ondergrond 
aanwezig zullen zijn (vanaf circa 40 cm -Mv). Voor de overige perioden geldt in het plangebied een 
lage archeologische verwachting. In het veen zijn verder geen veraarde trajecten waargenomen die 
een indicator voor droge, bewoonbare omstandigheden vormen. Tevens is de top van het dekzand, 
het niveau waarop resten uit de periode Laat-Paleolithicum-Neolithicum aanwezig kunnen zijn, 
verspoeld en verdwenen. Tevens ontbreken sporen van oude bodemvorming. Hiermee zijn 
eventuele resten uit die tijd ook niet meer (in situ) te verwachten. 

 
Advies 
In het plangebied bestaat het voornemen om in het plangebied het bestaande huis te slopen en twee 
woningen te realiseren. Op basis van het archeologisch vooronderzoek blijkt dat het plangebied een 
hoge archeologische verwachting heeft op de aanwezigheid van archeologische resten uit de Late 
Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Het verdient zodoende de aanbeveling om vervolgmaatregelen te nemen. 
Deze maatregelen gelden op het moment bodemingrepen dieper dan 40 cm -Mv. worden gepland. Op 
dat moment wordt geadviseerd een proefsleuven onderzoek uit te voeren (IVO 
karterende/waarderende fase). Dit onderzoek kan het beste plaatsvinden ná de sloop van de huidige 
bebouwing. Doel van dit onderzoek is om vast te stellen of en in hoeverre in de te verstoren 
gebiedsdelen archeologische resten aanwezig zijn. Voor gravend archeologisch onderzoek, zoals een 
proefsleuven onderzoek dient de werkwijze te worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE), 
dat door de gemeente Stichtse Vecht dient te worden beoordeeld en goedgekeurd. 
 
De noodzaak van een gravend (vervolg)onderzoek wordt mede bepaald door de aard en diepte van de 
geplande ingrepen in relatie tot de diepteligging van de archeologische niveaus. Dit laat ruimte om 
eventueel aanwezige archeologische resten in te passen op een archeologievriendelijke manier. Het 
(beperkt) ophogen van de te bebouwen locaties in combinatie met een minimale afstand tussen de 
heipalen van 3 m behoort hier tot de mogelijkheden. Door een minimale afstand van 3 m tussen de 
heipalen te bewaren, kan er met een graafmachine tussen de palen gegraven worden en blijft de 
ondergrond bereikbaar en grotendeels intact voor eventueel toekomstig archeologisch onderzoek. Het 
verlies van eventueel aanwezige archeologische waarden is daarmee gering.  
 
Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 
bevoegd gezag (de gemeente Stichtse Vecht) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 
eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van Legalexion heeft Transect1 in september 2018 een archeologisch vooronderzoek 
uitgevoerd in een plangebied aan de Herenweg 9-11 in Maarssen (gemeente Stichtse Vecht). De 
aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de sloop 
van de huidige bebouwing en de realisatie van twee vrijstaande woningen. Bij de voorgenomen 
werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee 
eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. 

In het plangebied geldt volgens het (nu) vigerende bestemmingsplan een dubbelbestemming Waarde 
– Archeologie 2. Een archeologisch onderzoek is verplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte 
groter dan 50 m2 en dieper dan 30 cm -Mv. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen 
bodemingrepen archeologisch vooronderzoek nodig is. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.1, en is gecertificeerd door 
middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 
Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 
verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de 
archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat 
binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het 
centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) is opgenomen. Aanvullende 
(cultuur)historische informatie is verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om 
inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart 
en beschikbaar geologisch-geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze gegevens zijn 
aangevuld met relevante informatie uit achtergrondliteratuur en van lokale amateurs of verenigingen. 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 
gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke 
bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de 
landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 
een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 
was voor de mens Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 
booronderzoek (IVO-O). De toegepaste methodiek in het veld wordt beschreven bij de beschrijving 
van de veldresultaten (Hoofdstuk 10). 

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de 
volgende vragen: 
• Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

• Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 
hoe diep liggen deze? 

• In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 
afdekkend substraat)? 

• Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren 
in laag, middelhoog en hoog? 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 
dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 
de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 
kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 
de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 
kwaliteit van archeologische waarden. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van 
de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1). Het inventariserend veldonderzoek 
is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.1 (KNA 
4.1). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Gemeente Stichtse Vecht 

Plaats Maarssen 

Toponiem Herenweg 9-11 

Kaartblad 31H 

Centrumcoördinaat 123.984 / 461.956 

 
 
Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het 
onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen 
plaatsvinden. Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende 
gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de archeologische, 
(cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat in dit 
geval een straal van circa 500 meter rond het plangebied. 
 
Het plangebied omvat de woning en tuin op de adressen Herenweg 9 en 11 in Maarssen (gemeente 
Stichtse Vecht). De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1. Kadastraal omvat het 
plangebied de kadastrale percelen MSV00 Sectie C nummers 455 en 456. Topografisch gezien grenst 
het plangebied in het zuidwesten aan de Herenweg, de overige begrenzingen worden gevormd door 
de perceelsgrenzen van aanliggende kavels. Ten tijde van onderhavig onderzoek stond in het 
plangebied een twee-onder-een-kapwoning, die in de nabije toekomst zal worden gesloopt. 
Daaromheen ligt een tuin. In totaal beslaat het plangebied een oppervlakte van circa 2.300 m2. 
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Figuur 1: Ligging van het plangebied. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven 
(Bron topografische kaart: PDOK). 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Kader Aanvraag omgevingsvergunning 

Planvorming Sloop woning en nieuwbouw twee woningen 

Bodemverstorende werkzaamheden Hei- en graafwerkzaamheden  

 
 
In het plangebied bestaat het voornemen om twee vrijstaande woningen te realiseren. Om dit 
mogelijk te maken zal de huidige twee-onder-een-kapwoning worden gesloopt. Er zijn nog geen 
bouwtekeningen voorhanden van de nieuw te realiseren woningen. Wel is er een situatietekening 
waarop de ligging en omvang van de twee woningen staan weergegeven (figuur 2). Voor deze 
ontwikkelingen is een omgevingsvergunning nodig, omdat er verschillende bodemingrepen in het 
gebied voorzien zijn. Hoewel de exacte omvang van de bodemingrepen vooralsnog niet is vastgelegd, 
bestaat de verwachting dat deze kunnen leiden tot een onevenredige verstoring van het bodemarchief 
in het plangebied. Hierom is onderhavig archeologisch onderzoek uitgevoerd om een uitspraak te 
kunnen doen over de aanwezigheid van eventueel aanwezige waardevolle archeologische resten in 
het plangebied en het effect van de herontwikkeling hierop. 
 
 

Figuur 2: Locatie van de te realiseren vrijstaande woningen. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Aanvraag omgevingsvergunning 

Beleidskader Bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk e.o. (2013) 
Onderzoeksgrens 50 m2 en dieper dan 30 cm –Mv 

 
 
In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 
ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 
het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 
een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 
Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 
moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Sinds juli 2016 is het behoud en beheer 
van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in 
de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die (naar verwachting) in 
2021 in werking zal treden. 
 
Het archeologiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht is verwoord in de Erfgoedverordening van de 
gemeente Stichtse Vecht, die direct gekoppeld is aan de bij het beleid horende verwachtingskaart. Op 
de beleidskaart is per zone vastgelegd welke archeologische verwachting een gebied heeft. Het 
plangebied bevindt zich volgens de archeologische beleids- en verwachtingskaart van de gemeente 
langs een ontginningsas en heeft zodoende een hoge archeologische verwachting toegekend gekregen 
(bijlage 1). Deze verwachtingszone heeft in het bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk e.o. (2013) een 
dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2 gekregen. Voor gebieden met dubbelbestemming Waarde 
– Archeologie 2 geldt een archeologische onderzoeksplicht voor bodemingrepen met een omvang 
vanaf 50 m2 en 30 cm –Mv. Aangezien de planvorming de planregels voor deze zone overschrijden, zal 
deze waarde middels archeologisch onderzoek worden getoetst. 
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Archeoregio Utrechts-Hollands veengebied 

Geomorfologie Opgehoogd terrein 

Maaiveld 1,0 m -NAP 

Bodem Koopveengronden 

Grondwater GWT-II 

 
 

Landschap 
Het plangebied maakt deel uit van het Utrechts-Hollands veengebied (Berendsen, 2015). Het ontstaan 
van dit landschap voert terug tot het einde van de laatste IJstijd, circa 10.000 jaar geleden. Het 
landschap bestond toen uit een reliëfrijk dekzandlandschap bestaande uit zandruggen, -koppen en -
vlaktes. Dit reliëf is ontstaan als gevolg van grootschalige zandverstuivingen gedurende de laatste 
ijstijd, met name tussen 55000 tot 15000 jaar geleden. Door de verstuivingen werd over grote 
gebieden dekzand afgezet, dat geologisch gezien wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel (De 
Mulder e.a., 2003). Aan het begin van het huidige geologische tijdvak, het Holoceen (10000 jaar 
geleden tot heden) trad een sterke verbetering in het klimaat op, waardoor de gemiddelde 
jaartemperaturen begonnen te stijgen. Dit leidde tot een grootschalige afsmelting van het landijs, 
waarbij de vrijgekomen hoeveelheid smeltwater wereldwijd zorgde voor een sterke zeespiegelstijging. 
Met de stijging van de zeespiegel, steeg in Nederland ook het grondwater, dat als het ware 
landinwaarts werd “opgestuwd”. Hierdoor kon het dekzandlandschap geleidelijk verdrinken. Er 
ontstonden zoetwatermeren en moerassen, waarin op grote schaal veenvorming optrad (Basisveen 
Laagpakket, De Mulder e.a., 2003). Gedurende het Atlanticum en het Vroeg Subboreaal (grofweg het 
Laat-Mesolithicum tot en met het Midden-Neolithicum), steeg de zee steeds verder en drong daarbij 
het achterland binnen. Ten westen van Wilnis ontstond een soort lagune die in uiterlijk vergelijkbaar is 
aan de huidige Waddenzee. Ter plaatse van het plangebied ging de veenvorming onverminderd door, 
maar doordat het gebied gelegen was in de randzone van deze lagune, ontstonden onder invloed van 
het hoge tij kreken. Langs deze kreken konden kleine, relatief hoger gelegen oeverwallen tot 
ontwikkeling komen, die hoofdzakelijk bestonden uit zandige klei (Eilander e.a., 1970). Deze oevers 
vormden vermoedelijk toen aantrekkelijke locaties voor bewoning, aangezien in het Utrechts-
Hollandsveen gebied sporen van nederzettingen uit het Neolithicum op deze oeverafzettingen zijn 
teruggevonden (Blijdenstijn, 2015). Na het Subboreaal (grofweg vanaf het Midden-Neolithicum) 
zwakte de stijging van de zeespiegel af, waardoor zich voor de kust strandwallen vormden. Deze 
strandwallen beschermden het achterland tegen overstromingen vanuit zee, waardoor een relatief 
rustig en vochtig milieu kon ontstaan. De aanhoudende stijging van het grondwater zorgde daarbij 
opnieuw voor uitgebreide vorming van veen, dat geologisch gezien tot het Hollandveen Laagpakket 
wordt gerekend (De Mulder e.a., 2003). Het veengebied werd doorsneden door kleine veenstroompjes 
als de Drecht (bij Loosdrecht) en de Schinkeldijk en ondervond tot aan de Middeleeuwen weinig 
landschappelijke verandering. 
 
Geomorfologie 
Op de geomorfologische kaart is het zuidwestelijke deel van het plangebied aangeduid als bebouwd 
gebied. Hiermee is geen natuurlijke landschapsvorm gekarteerd. Het noordoostelijk deel van het 
plangebied is echter gekarteerd als opgehoogd terrein, waarmee het waarschijnlijk is dat dit ook in het 
zuidwestelijk deel van het plangebied het geval is (kaartcode 3F12; bijlage 2). Het opgehoogde gebied 
is verder omringd door een ontgonnen veenvlakte (kaartcode 1M46). Het vermoeden bestaat 
zodoende dat ook het plangebied ooit deel heeft uitgemaakt van een veengebied, dat ontgonnen is. 
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Vermoedelijk is de ophoging van latere datum en het resultaat van bewoningsactiviteiten in de 
omgeving van het plangebied. Het systematisch ophogen van het gebied is namelijk bekend sinds de 
winning van veen het gebied onbewoonbaar dreigde te maken. Er ontstonden plassen en als gevolg 
van klink (door de ontwatering van het veen) daalde het maaiveld tot grondwaterniveau. Huisvuil 
werd daarom op de percelen aangebracht als een ‘toemaakdek’ om het maaiveld te verhogen. Het is 
echter niet bekend uit welke periode de gekarteerde ophogingen uit het gebied dateren. Op het 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) valt echter de aanwezigheid van ophogingen niet af te 
leiden. Het maaiveld in de omgeving van het plangebied vertoont immers weinig variaties in 
hoogteverschillen. Evenals de wijde omgeving bevindt het maaiveld in het plangebied zich op een 
hoogte van 1,0 m -NAP (bijlage 3). Ondanks het ontbreken van significante aanwijzingen van ophoging 
in het plangebied, is het niet uitgesloten dat zich in het plangebied een ophoogpakket bevindt, 
waaronder deels ontgonnen veen aanwezig is.  

 
Bodem 
Op de bodemkaart is het plangebied gekarteerd als koopveengrond (kaartcode hVc; bijlage 4). 
Koopveengronden komen vooral voor in het Utrechts-Hollandse veenlandschap en zijn ontstaan toen 
het veengebied in de Middeleeuwen ter ontginning is uitgegeven tegen een wijze van betaling, die 
destijds “copen” genoemd werd. Koopveengronden bestaan hoofdzakelijk uit venige klei op bosveen, 
waarbij het venig kleipakket niet dikker is dan 50 cm (De Bakker, 1966). Dit venig kleipakket kan 
toemaak zijn en opgebracht, maar ook een natuurlijke oorzaak kennen. Dit valt uitsluitend met behulp 
van veldonderzoek vast te stellen. 
 
Grondwater 
Binnen het plangebied is grondwatertrap II gekarteerd. Dit betekent over het algemeen dat er sprake 
is van relatief natte gronden, waarbij de gemiddeld hoogste grondwaterstand binnen 40 cm –Mv 
wordt aangetroffen en de gemiddeld laagste grondwaterstand zich tussen 50 en 80 cm –Mv bevindt. 
Vanuit archeologisch oogpunt betekenen dergelijke grondwaterstanden dat zowel organische (zaken 
als leer, hout) als anorganische resten goed in de bodem geconserveerd kunnen zijn gebleven. Voor 
wat betreft (onverbrande) organische resten moet wel het voorbehoud worden gemaakt, dat door 
schommelingen in de grondwaterstand en door oxidatie (als gevolg van de relatief hoge 
grondwaterstand) deze enigszins kunnen zijn gedegradeerd, wanneer deze zich binnen 80 cm –Mv 
bevinden.  
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7. Archeologische verwachting en bekende waarden 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK terrein Nee 

Verwachting gemeentelijke kaart Hoog  

Archeologische waarden en/of informatie Nee 

 
 
Archeologische verwachting 
Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en het gebied is ook 
niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op de gemeentelijke 
verwachtingskaart kent het terrein een hoge archeologische verwachting (bijlage 1). Deze verwachting 
hangt samen met de ligging van het plangebied in een ontginningslint, dat het gehele traject van de 
Herenweg bestrijkt. 
 
Bekende waarden 
In het plangebied zijn voor zover bekend in het verleden geen archeologische waarnemingen gedaan, 
maar het is wel onderdeel geweest van het bureauonderzoek van een tracé ten behoeve van de 
aanleg van rioolpersleiding ter plaatse van de Maarsseveensevaart, Herenweg en Gageldijk. Ter 
plaatse van de Herenweg, en het plangebied, is een hoge archeologische verwachting opgesteld voor 
de periode Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (Mietes, 2014; onderzoeksmelding 2417301100).  
• Direct ten noordwesten van het plangebied is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van de realisatie van een parkeerplaats. Er is op basis van dit onderzoek een lage 
verwachting op archeologische resten uit alle a perioden vastgesteld. Dit heeft te maken met het 
gegeven dat er geen kennis of inzicht bestaat in de aanwezigheid van een dekzandrug of -kop in 
het gebied. Ook heeft het gebied tot de ontginningen in de Late Middeleeuwen deel uitgemaakt 
van een omvangrijk veenmoeras. Verder ligt het niet langs de ontginningsas. Direct naast het 
plangebied is een verdedigingswerk van de Hollandse Waterlinie aanwezig, maar er worden 
hiervan geen resten verwacht binnen het plangebied. Zodoende zijn er verder geen archeologische 
maatregelen genomen ten aanzien van de aanleg van de parkeerplaats (Van der Zee, 2015; 
onderzoeksmelding 2472674100). 

• 100 meter ten zuidoosten van het plangebied is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd ten 
behoeve van de aanleg van een zwembad (aan de Herenweg 13). Op basis van het 
bureauonderzoek geldt een middelhoge verwachting op archeologische resten uit de Late 
Middeleeuwen – Nieuwe tijd die verband houden met de ontginningsgeschiedenis van het gebied. 
Oudere archeologische resten worden niet verwacht. Uit het verkennend booronderzoek bleek dat 
de bovenste 170-180 cm uit opgespoten of opgereden zand bestaat. Dit zand is opgebracht in de 
tweede helft van de 20ste eeuw en is dus archeologisch gezien niet relevant. In het onderliggende 
veen zijn geen veraarde of verteerde lagen aangetroffen, die mogelijk archeologisch relevant zijn. 
Tot een diepte van 2,5 meter zijn verder geen archeologische waarden aangetroffen (Pape en 
Kerkhoven, 2014; onderzoeksmelding 2446365100). 
 

Op basis van de bovenstaande informatie valt af te leiden dat er slechts beperkt archeologisch 
onderzoek in de omgeving van het plangebied heeft plaatsgevonden. Alleen ten zuiden van het 
plangebied is ter plaatse onderzoek uitgevoerd. Daar is vastgesteld dat er een dik ophoogpakket aan 
zand in het gebied ligt, zoals op basis van de geomorfologische kaart te verwachten was (zie hoofdstuk 
6). Gezien de landschappelijke en cultuurhistorische ontwikkeling van het gebied betekent het 
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ontbreken van vindplaatsen niet dat er geen resten aanwezig. De Herenweg zelf vormt namelijk een 
ontginningslint, waarlangs in de Late Middeleeuwen al bewoning mogelijk was, terwijl er dieper in de 
ondergrond een dekzandlandschap begraven ligt waarop met name de hoger gelegen dekzandruggen 
resten uit de periode Laat-Paleolithicum-Neolithicum. 
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8. Historische situatie en bodemverstoringen 

Landschapstype Utrechts-Hollands veenweidegebied 

Historische bebouwing Ja 

Historisch gebruik Woonerf 

Huidig gebruik Bebouwd met twee-onder-een-kapwoning 

Bodemverstoringen Onbekend, mogelijk door de aanleg van de 
huidige en historische bebouwing 

 
Historische achtergronden 
De ontwikkeling van het plangebied is nauw verbonden met de ontginningsgeschiedenis van het 
veengebied ten oosten van de Vecht. Tot aan het begin van de Middeleeuwen was het veengebied 
nauwelijks bewoonbaar en lag er een omvangrijk moeras. Alleen langs de oevers van de Vecht, langs 
enkele veenrivieren en enkele lokale dekzandopduikingen (voor zover deze nog boven het veen 
uitstaken) was bewoning mogelijk, maar hiervoor ontbreken ten noorden van Utrecht vooralsnog 
aanwijzingen.  
  
Het in cultuur brengen van het veengebied ten oosten van de Vecht (en noorden van Utrecht) heeft 
relatief lang geduurd (circa 500 jaar). Na de afdamming van de Kromme Rijn in 1122 na Chr. bij Wijk bij 
Duurstede verlaagde de algehele waterstand in de regio Utrecht en werd het gebied systematisch 
ontgonnen (de Oostvechtse ontginningen). De Hoofddijk langs de Vecht, aangelegd rond 1125 na Chr., 
diende als primaire ontginningsbasis van dit gebied (Blijdenstijn, 2015). Haaks daarop werd de 
Klopvaart of -wetering gegraven ter ontwatering van het veengebied (ten westen van het plangebied, 
bij fort De Gagel). Vanaf de Hoofddijk werd het veengebied in kavels van circa 110 m breed zonder dat 
er sprake was van een echt vaste dieptemaat. Aan de achterzijde van de kavels werd een dwarssloot 
gegraven of een veendijk opgeworpen. Deze veendijk moest als achterkade het ontgonnen land 
beschermen tegen wateroverlast vanuit het onontgonnen veenmoeras. De achterkade kon vervolgens 
als nieuwe ontginningsas worden gebruikt voor een opvolgende ontginningsfase. Uiteindelijk werd het 
veengebied hier in vier tot vijf fasen (‘slagen’) ontgonnen. De lijn Blauwkapelse Weg - Voordorpse Dijk 
– Gageldijk/Herenweg – Veenkade - Kalverstraat vormt hierbinnen de achterkade van de eerste 
ontginning vanaf de Hoofddijk tussen 1100 en 1300, de Kooijdijk de achterkade van de secundaire 
ontginning tussen 1300 en 1400. De Kooijdijk vormde uiteindelijk de basis voor de derde 
ontginningsfase van het gebied (tot aan Westbroek). Deze vond tussen 1400 en 1500 plaats. De vierde 
en laatste ontginningsfase ligt tussen Westbroek en de Hollandse Rading. Dit gebied is tussen 1500 en 
1600 ontgonnen. Op de ontginningskades waren in de loop van de Middeleeuwen dorpen ontstaan, 
die met de ontginning mee “verplaatsten” (de zogenaamde “wandelende dorpen”). 
 
Het plangebied bevindt zich in het gebied van de tweede fase van de Oostvechtse ontginningen, langs 
de Herenweg-Gageldijk. Het valt binnen de ontginning Maarsseveen. De ontginning is van de andere 
ontginngen gescheiden door de Middenweg in het noorden en de Nedereindschedijk in het zuiden. 
Vanaf 1300 vormde de Herenweg de ontginningsas. Langs deze ontginningsas ontstond vermoedelijk 
een lint van boerderijen, die uiteindelijk met de ontginningen mee naar het noordoosten schoven. Het 
huidige Maarsseveen is een van deze boerderijlinten die oorspronkelijk ontstonden aan de Vechtdijk 
(de Scheendijk). Na de laatste ontginningsfase in de 16e  eeuw consolideerden de bewoningslinten en 
ontstond het huidige Maarsseveen ten noordoosten van het plangebied (Blijdenstijn, 2015). Bewoning 
langs de Herenweg moet dus op zijn vroegst in de periode 13e  - 15e  eeuw zijn begonnen. 
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Door de sterke bloei van Amsterdam nam aan het eind van de 16e eeuw de vraag naar turf sterk toe, 
hetgeen leidde tot het uitbaggeren en verbreden van de kavelsloten. Met name het veen in het 
Vechtplassengebied was van hoge kwaliteit, waardoor delen van het gebied reeds in de 14e eeuw in 
cultuur waren gebracht met het oog op veenwinning. Om de agrarische gronden toch te kunnen 
behouden werd vanuit Amsterdam huisvuil via schuiten aangevoerd om als ophoogmateriaal op de 
percelen te storten. Het ophoogpakket, dat zich hierdoor vormde staat bekend als een “toemaakdek”. 
De grote vraag vanuit Amsterdam leidde tot het ontstaan van grote veenplassen, onder meer bij 
Loosdrecht, Ankeveen, maar ook Maarsseveen. Dit kwam door het alsmaar dieper vervenen van het 
gebied, zelfs tot beneden het grondwater. Ook kon het opbrengen van toemaak niet voorkomen dat er 
grote plassen ontstonden. In de loop van de 19e en 20e eeuw zijn enkele plassen drooggemaakt (zoals 
die van de Betunepolder. Ten noordoosten van het plangebied zijn deze plassen nog wel aanwezig en 
omgevormd tot een gebied voor natuur en recreatie (Maarsseveensche Plassen). 
 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Een belangrijke ingreep in de 19e eeuw vormde de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het 
plangebied (bron: www.ikme.nl). Langs de Herenweg-Gageldijk werden forten gebouwd die de droge 
zijkades van de ontginningen moesten beschermen. Dit verklaart de stichting van fort Maarsseveen op 
de Maarsseveensedijk. Deze ligt net ten noordwesten van het plangebied. Dit kleine verdedigingswerk 
maakt deel uit van een tweede fortenkring rondom Utrecht. Het werk is gerealiseerd in 1880 
(nieuwehollandsewaterlinie.nl). 
 
Historische situatie 
De oudst geraadpleegde kaart van het plangebied dateert in 1649 - 1702 en is opgetekend door 
Nicolaas Visscher. Deze kaart laat een relatief nauwkeurige situatie in Maarssen en Maarsseveen zien. 
Op de kaart is te zien hoe langs alle ontginningsassen geen bebouwing is ingetekend. Alleen ter plaatse 
van het huidige Maarsseveen is hiervan sprake. Het is onduidelijk of dit daadwerkelijk betekent dat er 
geen bebouwing in het plangebied staat of dat dit het geval is van de grote schaal van de kaart. Het 
ontbreken van bebouwing zou het gevolg kunnen zijn van de beschreven cultuurlandschappelijke 
ontwikkeling, waarbij de bewoning met de ontginningen het oostelijk Vechtgebied introk. Hierbij werd 
de oude bebouwing verlaten om aan de achterzijde van het kavel nieuwe bebouwing te stichten. Dit 
zou verklaren waarom het plangebied (als kavel) niet meer bebouwd is. Het kan echter ook zo zijn dat 
vanwege de aanwezigheid van een beperkt aantal huizen niet de moeite genomen is om deze op de 
kaart te presenteren. Op een vroeg-19e eeuwse kaart staan namelijk (onder meer ook in het 
plangebied) verspreid langs de Herenweg enkele huizen. Deze zouden dus ouder kunnen zijn en zo 
mogelijk nog voorgangers hebben. Deze situatie blijft tot op heden onveranderd. Wel is de bebouwing 
in 1910 aangepast waardoor de huidige bebouwing is ontstaan. Die is sindsdien niet meer veranderd. 
 
Huidig gebruik en bodemverstoringen 
Ten tijde van onderhavig onderzoek is het plangebied bebouwd met een twee-onder-een-kapwoning, 
die in de toekomstige planvorming gesloopt gaat worden. De woningen zijn gerealiseerd in 1910 
(bagviewer.kadaster.nl). Er is van deze woning geen bouwtekening bekend, waardoor het onduidelijk 
is of en in hoeverre de ondergrond ten behoeve van de bouw van de woning vergraven is. De 
verwachting is echter gering, aangezien woningen uit het begin van de 20e eeuw amper diep 
gefundeerd werden. Ook andere informatie over bodemverstoringen ontbreekt. De uitgraving van het 
veen heeft tot aan het plangebied plaatsgevonden, maar niet in het plangebied (zie figuur 6 en 7). Het 
plangebied staat eveneens niet in het BodemloketTM opgenomen.  
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Figuur 3: Uitsnede van de Nieuwe Kaart van Mynden en de 2 Loosdrechten 
van Nicolaes Jansz Visscher (1649 – 1702). Het plangebied is met rode lijnen 
weergegeven. Bron: mapy.mzk.cz 

Figuur 4: Uitsnede van de kadastrale Minuut uit 1811-1832. Het plangebied 
is met rode lijnen weergegeven. Bron: beeldbank RCE  
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Figuur 5: Uitsnede van een topografische kaart uit 1850. Het plangebied is 
met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl. 

Figuur 6: Uitsnede van een topografische kaart uit 1880. Het plangebied is 
weergegeven met rode lijnen. Bron: topotijdreis.nl 
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Figuur 7: Uitsnede van een topografische kaart uit 1900. Het plangebied is 
met rode lijnen weergegeven. Bron: toporijdreis.nl 

Figuur 8: Uitsnede van een topografische kaart uit 1930. Het plangebied is 
met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl 
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Figuur 9: Uitsnede van een topografische kaart uit 1955. Het plangebied is 
weergegeven met rode lijnen. Bron: topotijdreis.nl 

Figuur 10: Uitsnede van een topografische kaart uit 1980. Het plangebied is 
met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl. 
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Figuur 11: Uitsnede van een topografische kaart uit 1997. Het plangebied is 
met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd 

 Laat-Paleolithicum-Neolithicum 

Complextypen Nederzettingen, sporen van landgebruik 

Stratigrafische positie LME-NT: In de top van het veen 

 LPALEO-NEO: in de top van het dekzand 

 
 
Aanwezigheid en dichtheid 
De Herenweg, waar het plangebied aan gelegen is, vormt een oude ontginningsas in het veen van het 
oostelijk Vechtgebied (ten oosten van Maarssen). Het ontstaan van deze as is terug te voeren in de 12e 
eeuw (toen deze als kade is aangelegd) om vervolgens in de 13e-15e eeuw als bewoningslint te worden 
gebruikt. Archeologisch gezien betekent dit dat er vlak onder het maaiveld of onder een (sub)recente 
ophooglaag archeologische waarden kunnen voorkomen die op zijn vroegst dateren in de Late 
Middeleeuwen. Daarvòòr was het een veenmoeras en hiermee niet bewoonbaar. Ook voor de Nieuwe 
tijd geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting. Op een kaart uit de 18e eeuw is 
ter plaatse van het plangebied echter geen bebouwing ingetekend. Dit hoeft niet per definitie te 
betekenen dat het nooit bebouwd is geweest. De locatie kan zijn verlaten ten behoeve van de 
uiteindelijke stichting van Maarsseveen ten noordoosten van het plangebied (waar het sinds de 16e 
eeuw ligt). De verplaatsing van de woonkernen in het oostelijk Vechtgebied is namelijk kenmerkend 
voor de landschaps- en bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied. Ook kan het ontbreken van 
bebouwing op de oude kaart samenhangen met de grove schaal van de kaart, aangezien in het begin 
van de 19e eeuw wel bebouwing in het plangebied is ingetekend. Zodoende kunnen resten uit de 
Nieuwe tijd ook niet worden uitgesloten in het plangebied. 
 
Tevens bevindt zich in de ondergrond van het plangebied een verdronken pleistoceen 
dekzandlandschap, dat gedurende het Laat-Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum geschikt 
geweest is voor bewoning, specifiek de plaatsen waar dekzandruggen of -koppen begraven liggen. 
Aanwijzingen hiervoor zijn reeds in de omgeving van het plangebied bekend (nabij Westbroek; 
Blijdenstijn, 2015). De kans dat zich in de ondergrond van het plangebied dergelijke resten voorkomen, 
is daarmee eveneens aanwezig. 
 
Stratigrafische positie 
Het archeologisch relevante niveau wordt gevormd door een pakket opgebracht materiaal (veenzoden 
of toemaak), dat zich direct onder het huidige maaiveld of onder een recente ophoging zal bevinden. 
In dit pakket kunnen archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd worden 
aangetroffen. De verwachting is dat het ophoogpakket - indien aanwezig - nog intact kan zijn, omdat 
er geen grote bodemverstoringen in het plangebied worden verwacht. Wel is er mogelijk sprake van 
verdrukking van het archeologisch relevante niveau door het recente ophoogpakket. Over het dieper 
gelegen archeologisch niveau – de top van het dekzand – is minder bekend. Om ten aanzien van het 
dekzand uitspraken te doen over exacte diepteligging, de mate van intactheid en hiermee de 
archeologische potentie, zal veldonderzoek moeten plaatsvinden. 
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Complextypen 
Voor wat betreft de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd worden nederzettingsterreinen (huisplaatsen 
op een ontginningslint) en sporen van landgebruik verwacht. Nederzettingsterreinen in het 
veengebied kunnen zich kenmerken door de aanwezigheid van een ophooglaag of cultuurlaag. In de 
ophooglaag kan archeologisch vondstmateriaal aangetroffen worden, dat een indicatie geeft van de 
ouderdom van een laag. Het al dan niet aanwezig zijn van vondstmateriaal is hier echter niet bepalend 
of er sprake is van de aan- of afwezigheid van archeologische waarden. De opbouw, aard en de mate 
van intactheid van de bodem (i.e. ophooglagen) zijn hiervoor meer van belang. Sporen van landgebruik 
uit de Nieuwe tijd zullen zich juist kenmerken door de aanwezigheid van een opgebracht pakket 
toemaak of de aanwezigheid van slootvullingen (gedempte greppels). Ook over de aanwezigheid van 
dit complextype kunnen slechts uitspraken worden gedaan op basis van de opbouw en mate van 
intactheid van de ondergrond in het plangebied. 
 
Nederzettingsresten uit de Steentijd (i.e. het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) kenmerken zich als 
vindplaatsen, die zich als concentraties van bewerkt vuursteen, aardewerk, natuursteen, rode oker, 
verbrande hazelnootdoppen en verbrand botmateriaal kunnen manifesteren. De vondstconcentraties 
zijn ontstaan als gevolg van, al dan niet, intensieve activiteiten op een beperkte plek, zoals 
jachtkampementen of extractiekampen, waar men zich toelegde op het vervaardigen van vuurstenen 
pijl- en speerpunten. Dit type vindplaats is zeer kwetsbaar voor secundaire processen, zoals erosie en 
verspoeling. Tevens zijn deze vindplaatsen beperkt in omvang, waardoor over de aanwezigheid 
hiervan alleen uitspraken kunnen worden gedaan op basis van de mate van intactheid van de top van 
het dekzand. 
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoeksmethodiek 
Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 
het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een karterend 
booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn namelijk gebruikt om de mate van intactheid van de 
bodem te bepalen en om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de exacte landschappelijke ligging 
van het plangebied. In totaal zijn hierom in het plangebied 6 boringen gezet (boring 1 tot en met 6). 

De boringen zijn handmatig gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. 
Beneden het grondwater is gebruik gemaakt van een gutsboor met een diameter van 3 cm, aangezien 
boren met een Edelman tot versleping van de grondmonsters kan leiden. Dit komt de beschrijving van 
de boringen niet ten goede. De boringen zijn beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische 
Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Deze beschrijvingen zijn terug te vinden in 
bijlage 8. 

De boringen zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld in de delen van het plangebied, waar de 
bodemingrepen zullen plaatsvinden. De (uiteindelijke) ligging van de boringen is opgenomen in bijlage 
6. De locatie van de boringen is bepaald met behulp van een meetlint aan de hand van de lokale 
topografische situatie. De hoogteligging ten opzichte van NAP van de boorpunten is afgeleid van het 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, www.ahn.nl). 

Veldwaarnemingen 
Ten tijde van het veldonderzoek stond in het plangebied een woning met daaromheen een tuin. 
Daarin stonden enkele bomen en groeide hoofdzakelijk gras. Onder het noordelijk deel van de woning 
is een kleine kelder of souterrain aanwezig. Aangezien dit deel van de woning (op basis van historisch 
kaartmateriaal) in het potentie het oudste gedeelte van het bouwwerk is, is niet uitgesloten dat de 
kelder deel uitmaakt van een oudere bebouwingsfase. Verder is binnen het plangebied sprake van een 
zwak hoogteverschil, aangezien de woning en het gebied grenzend aan de Herenweg relatief iets 
hoger liggen dan het noordoostelijk deel van het plangebied. Vermoedelijk hangt dit samen met de 
historische betekenis van de Herenweg als bebouwingslint. Andere aanwijzingen, die inzicht geven in 
de paleolandschappelijke of archeologische ondergrond van het plangebied, zijn niet waargenomen. 
Enkele foto’s van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek zijn weergegeven in figuur 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 12: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. 
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Lithologie en bodemopbouw 
Onder in de boringen is dekzand aanwezig vanaf een diepte van 285-300 cm –Mv (-3,5 tot -3,8 m NAP). 
Het dekzand bestaat uit matig fijn, goed gesorteerd en kalkloos zand dat over het algemeen geel van 
kleur is. In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig. Er is sprake van een 
scherpe overgang tussen het dekzand en de erboven gelegen laag. Het lijkt erop alsof verspoeling van 
het dekzand heeft plaatsgevonden. De top van het dekzand bestaat immers uit een ca. 5 cm dikke 
humeuze zandige kleilaag. De kleilaag betreft vermoedelijk een laag gyttja, welke ontstaan is op de 
bodem van een open water en vermengd is met het dekzand. Hierdoor kenmerkt de top van het 
dekzand in het plangebied zich ook door witte verspoelde zandlaagjes (zie bijlage 7). 
 
Op het dekzand is in de meeste boringen veen aanwezig vanaf een diepte van 50 tot 60 cm –Mv (circa 
-1,1 tot -1,7 m NAP). Het veen bestaat hoofdzakelijk uit rietresten, maar is ten dele verteerd geraakt. 
Het is daarbij zwak tot matig amorf, donkerbruin van kleur en erbinnen is sprake van een geringe 
variatie in kleiigheid. Het lijkt erop alsof delen van het veen verslagen zijn en onder aquatische 
omstandigheden zijn afgezet. Dit zou onder meer ook de verspoeling van de top van het dekzand 
kunnen verklaren evenals het voorkomen van detritus op een niveau binnen het veenpakket. De top 
van het veen is zwart van kleur en veraard. Deze veraarding is vermoedelijk het gevolg van verdroging 
toen langs het plangebied in de loop der eeuwen greppels en waterstandverlaging heeft 
plaatsgevonden (boring 3, 5 en 6). Het veen werd hierdoor toegankelijk en geschikt voor bewoning. In 
boring 2 is de top van het veen sterk kleiig, terwijl in het veen in boring 6 enkele kleibrokjes aanwezig 
lijken. Gezien het ontbreken van rivieren in de omgeving van het plangebied moet de aanvoer van klei 
in de top van het veen antropogeen zijn, mogelijk door het opbrengen van plaggen. Het kan hier dus 
een ouder ophogings- of bewerkingsniveau betreffen. Op enkele baksteenspikkels na, zijn in dit niveau 
echter geen dateerbare vondsten gedaan. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een 50-60 
cm dik pakket sterk siltige humeuze klei. Dit vormt een ophoogpakket, dat mogelijk als toemaak in het 
plangebied is opgebracht. In dit pakket zijn baksteenresten waargenomen evenals een steelfragment 
van een kleipijp. Hiermee dateert dit pakket in de Nieuwe tijd. De top van dit pakket is als gevolg van 
latere landbewerking omgewerkt tot een pakket sterk zandige humeuze klei tot een diepte van 40 cm. 
Dit is de bouwvoor. 
 
Er zijn tijdens het booronderzoek geen diepgaande verstoringen waargenomen. Archeologisch gezien 
is de bodemopbouw intact. Foto’s van enkele boringen zijn terug te vinden in bijlage 7.  
  
Archeologisch indicatoren 
Ondanks dat het onderzoek een verkennend booronderzoek betreft, zijn de opgeboorde kernen 
geanalyseerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Het vondstmateriaal bestond hier 
met name uit kleine fragmenten roodbakkend baksteen en sintel. Deze zijn niet verzameld, maar 
vormen in samenhang met de aanwezige ophoogpakketten een indicator voor historische activiteiten 
in het gebied. 
 
Archeologische interpretatie 
De resultaten van het veldonderzoek lijken de hoge archeologische verwachting uit het 
bureauonderzoek te bevestigen. De veraarde top van het veen aan de basis van het ophoogpakket en 
de op plekken geroerde top van het veen op het natuurlijk veen, lijkt deel uit te maken van de in de 
Late Middeleeuwen opgeworpen ontginningskade. Vanwege de hoge mate van intactheid in 
combinatie met een veraarde top van het veen langs een in aanleg middeleeuws ontginningslint, 
kunnen bewoningssporen te verwachten zijn vanaf de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw, het 
moment van de tweede fase van ontginning van het veengebied ten oosten van de Vecht, Blijdestijn, 
2015). Tevens zijn op deze plek funderingen van stenen bouwwerken uit de Nieuwe tijd te 
verwachten. Op basis van het historisch onderzoek in Hoofdstuk 8 heeft in ieder geval in het begin van 
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de 19e eeuw in het plangebied bebouwing gestaan. In combinatie met het voorkomen van historische 
bebouwing op kaartmateriaal uit de 19e eeuw in het plangebied sluit eveneens oudere voorgangers 
niet uit. Ook kunnen sporen aanwezig zijn die aan het voormalig landgebruik te relateren zijn rondom 
een woonplaats langs een bewoningslint (o.a. afvallagen, drenkkuilen en greppels c.q. sloten). 
Tenslotte valt aan de hand van de veldresultaten vast te stellen, dat de verstoring van het 
bodemprofiel beperkt is gebleven. Er zijn in de boringen geen diepe verstoringen van de bodem 
aangetroffen. Dit betekent dat eventueel aanwezige archeologische resten uit de periode Late 
Middeleeuwen-Nieuwe tijd nog relatief intact in de ondergrond aanwezig zullen zijn (vanaf circa 40 cm 
-Mv). 
 
Voor de overige perioden geldt in het plangebied een lage archeologische verwachting. In het veen zijn 
verder geen veraarde trajecten waargenomen die een indicator voor droge, bewoonbare 
omstandigheden vormen. Tevens is de top van het dekzand, het niveau waarop resten uit de periode 
Laat-Paleolithicum-Neolithicum aanwezig kunnen zijn, verspoeld en verdwenen. Tevens ontbreken 
sporen van oude bodemvorming. Hiermee zijn eventuele resten uit die tijd ook niet meer (in situ) te 
verwachten. 
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11. Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 
Het plangebied ligt aan de historische Herenweg, een laatmiddeleeuwse ontginningslint 
waarlangs waarschijnlijk de voorganger van Maarsseveen (in de 13e tot 15e eeuw) gelegen 
heeft. In de boringen lijkt sprake te zijn van een pakket opgebrachte dan wel veraard veen 
bovenop het natuurlijk veen. In het opgebrachte veen zijn namelijk elementen aanwezig die 
van nature hier niet aanwezig kunnen zijn (o.a. kleibrokjes). Op het opgebrachte veenpakket 
liggen jongere ophogingen uit de Nieuwe tijd. Voor de ontginningen lag het plangebied in een 
veenmoeras, dat zich in een vernattend dekzandgebied heeft kunnen vormen.  

 
2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 
Vanaf een diepte van 40 cm -Mv tot maximaal 85 cm -Mv. zijn in het plangebied ophooglagen 
aanwezig die vermoedelijk samenhangen met historische bebouwing en activiteiten sinds de 
Late Middeleeuwen. De archeologische relevante bodemniveaus bestaat uit de top van het 
veen, waarbinnen een deel veraard is en een deel vermoedelijk historisch omgewerkt of 
opgebracht. Deze top bevindt zich op een diepte van 60 cm -Mv. 
 

3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 
afdekkend substraat)? 
Archeologisch gezien is de bodem in het plangebied intact. Er zijn geen diepgaande 
verstoringen in de ondergrond van het plangebied aangetroffen.  

4. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 
differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 
Op basis van het veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied een hoge archeologische 
verwachting heeft op de aanwezigheid van nederzettingsresten uit de periode Late 
Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Deze verwachting is met name gebaseerd op de aanwezigheid van 
een veraarde top van het veen met een ouder ophogingspakket in combinatie met het 
voorkomen van historische bebouwing op kaartmateriaal sinds de 19e eeuw. Voor wat betreft 
resten uit de steentijd (Laat-Paleolithicum-Neolithicum) wordt voorgesteld de verwachting in 
het plangebied naar beneden bij te stellen. In het veen zijn verder geen veraarde trajecten 
waargenomen die een indicator voor droge, bewoonbare omstandigheden vormen. Tevens is 
de top van het dekzand, het niveau waarop resten uit de periode Laat-Paleolithicum-
Neolithicum aanwezig kunnen zijn, verspoeld en verdwenen. Hiermee zijn eventuele resten uit 
die tijd ook niet meer (in situ) te verwachten. 
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12. Conclusie en Advies 

Conclusie 
Op basis van het archeologisch vooronderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 
• Uit het bureauonderzoek blijkt dat de Herenweg, waar het plangebied aan gelegen is, 

oorspronkelijk een oude ontginningsas in het veen van het oostelijk Vechtgebied is. Het ontstaan 
van deze as is terug te voeren in de 12e  eeuw (toen deze als kade is aangelegd) om vervolgens in 
de 13e -15e eeuw als bewoningslint te worden gebruikt. Archeologisch gezien betekent dit dat er 
vlak onder het maaiveld of onder een (sub)recente ophooglaag archeologische waarden kunnen 
voorkomen die op zijn vroegst dateren in de Late Middeleeuwen. Hierop geldt zodoende een hoge 
archeologische verwachting. Dit geldt ook voor de Nieuwe tijd, aangezien op historisch 
kaartmateriaal uit het begin van de 19e eeuw bebouwing in het plangebied is ingetekend. Dit sluit 
de aanwezigheid van oudere bebouwingsfasen in het plangebied niet uit. Tevens bevindt zich in de 
ondergrond van het plangebied een verdronken pleistoceen dekzandlandschap, dat gedurende het 
Laat-Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum geschikt geweest is voor bewoning, specifiek de 
plaatsen waar dekzandruggen of -koppen begraven liggen. Aanwijzingen hiervoor zijn reeds in de 
omgeving van het plangebied bekend (nabij Westbroek; Blijdenstijn, 2015). De kans dat zich in de 
ondergrond van het plangebied dergelijke resten voorkomen, is daarmee eveneens aanwezig. 

• De resultaten van het veldonderzoek lijken de hoge archeologische verwachting uit het 
bureauonderzoek te bevestigen. De veraarde top van het veen aan de basis van het ophoogpakket 
en de op plekken geroerde top van het veen op het natuurlijk veen, lijkt deel uit te maken van de in 
de Late Middeleeuwen opgeworpen ontginningskade. Vanwege de hoge mate van intactheid in 
combinatie met een veraarde top van het veen langs een in aanleg middeleeuws ontginningslint, 
kunnen bewoningssporen te verwachten zijn vanaf de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw, het 
moment van de tweede fase van ontginning van het veengebied ten oosten van de Vecht, 
Blijdestijn, 2015). Tevens zijn op deze plek funderingen van stenen bouwwerken uit de Nieuwe tijd 
te verwachten. Op basis van het historisch onderzoek in Hoofdstuk 8 heeft in ieder geval in het 
begin van de 19e eeuw in het plangebied bebouwing gestaan. In combinatie met het voorkomen 
van historische bebouwing op kaartmateriaal uit de 19e eeuw in het plangebied sluit eveneens 
oudere voorgangers niet uit. Ook kunnen sporen aanwezig zijn die aan het voormalig landgebruik 
te relateren zijn rondom een woonplaats langs een bewoningslint (o.a. afvallagen, drenkkuilen en 
greppels c.q. sloten). Tenslotte valt aan de hand van de veldresultaten vast te stellen, dat de 
verstoring van het bodemprofiel beperkt is gebleven. Er zijn in de boringen geen diepe 
verstoringen van de bodem aangetroffen. Dit betekent dat eventueel aanwezige archeologische 
resten uit de periode Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd nog relatief intact in de ondergrond 
aanwezig zullen zijn (vanaf circa 40 cm -Mv). Voor de overige perioden geldt in het plangebied een 
lage archeologische verwachting. In het veen zijn verder geen veraarde trajecten waargenomen die 
een indicator voor droge, bewoonbare omstandigheden vormen. Tevens is de top van het dekzand, 
het niveau waarop resten uit de periode Laat-Paleolithicum-Neolithicum aanwezig kunnen zijn, 
verspoeld en verdwenen. Tevens ontbreken sporen van oude bodemvorming. Hiermee zijn 
eventuele resten uit die tijd ook niet meer (in situ) te verwachten. 

 
Advies 
In het plangebied bestaat het voornemen om in het plangebied het bestaande huis te slopen en twee 
woningen te realiseren. Op basis van het archeologisch vooronderzoek blijkt dat het plangebied een 
hoge archeologische verwachting heeft op de aanwezigheid van archeologische resten uit de Late 
Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Het verdient zodoende de aanbeveling om vervolgmaatregelen te nemen. 
Deze maatregelen gelden op het moment bodemingrepen dieper dan 40 cm -Mv. worden gepland. Op 
dat moment wordt geadviseerd een proefsleuven onderzoek uit te voeren (IVO 
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karterende/waarderende fase). Dit onderzoek kan het beste plaatsvinden ná de sloop van de huidige 
bebouwing. Doel van dit onderzoek is om vast te stellen of en in hoeverre in de te verstoren 
gebiedsdelen archeologische resten aanwezig zijn. Voor gravend archeologisch onderzoek, zoals een 
proefsleuven onderzoek dient de werkwijze te worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE), 
dat door de gemeente Stichtse Vecht dient te worden beoordeeld en goedgekeurd. 
 
De noodzaak van een gravend (vervolg)onderzoek wordt mede bepaald door de aard en diepte van de 
geplande ingrepen in relatie tot de diepteligging van de archeologische niveaus. Dit laat ruimte om 
eventueel aanwezige archeologische resten in te passen op een archeologievriendelijke manier. Het 
(beperkt) ophogen van de te bebouwen locaties in combinatie met een minimale afstand tussen de 
heipalen van 3 m behoort hier tot de mogelijkheden. Door een minimale afstand van 3 m tussen de 
heipalen te bewaren, kan er met een graafmachine tussen de palen gegraven worden en blijft de 
ondergrond bereikbaar en grotendeels intact voor eventueel toekomstig archeologisch onderzoek. Het 
verlies van eventueel aanwezige archeologische waarden is daarmee gering.  
 
Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 
bevoegd gezag (de gemeente Stichtse Vecht) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 
eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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Bijlage 5: Archeologie 
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Bijlage 6: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 7: Foto’s van de boringen 

Hieronder volgen opnames van boring 1 (ter referentie). Het diepste punt van de guts bevindt zich aan de linkerkant van de foto.  
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Bijlage 8: Boorbeschrijvingen 



1

boring: 18789-1
beschrijver: TNA, datum: 20-9-2018, X: 132.964, Y: 461.958, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31H, hoogte: -0,80, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Utrecht, gemeente: Stichtse Vecht, plaatsnaam: Maarssen, opdrachtgever: Legalexion, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ophoogzand

40 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: pijpesteel

60 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, spoor riet, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

100 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, spoor riet, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

200 cm -Mv / 2,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, spoor riet, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

265 cm -Mv / 3,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, zwartbruin, spoor riet, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

300 cm -Mv / 3,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, zwart, matig fijn, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: gyttja-achtig, spoelzandlaagjes

305 cm -Mv / 3,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 320 cm -Mv / 4,00 m -NAP



2

boring: 18789-2
beschrijver: TNA, datum: 20-9-2018, X: 132.984, Y: 461.941, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31H, hoogte: -1,10, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Utrecht, gemeente: Stichtse Vecht, plaatsnaam: Maarssen, opdrachtgever: Legalexion, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: bouwvoor

40 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, zwart, spoor riet, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: veraard

80 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, spoor hout en riet, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, spoor riet, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

200 cm -Mv / 3,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, spoor riet, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

280 cm -Mv / 3,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, zwart, matig fijn, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: gyttja-achtig, spoelzandlaagjes

285 cm -Mv / 3,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 300 cm -Mv / 4,10 m -NAP



3

boring: 18789-3
beschrijver: TNA, datum: 20-9-2018, X: 132.998, Y: 461.948, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31H, hoogte: -0,90, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Utrecht, gemeente: Stichtse Vecht, plaatsnaam: Maarssen, opdrachtgever: Legalexion, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, zwartgrijs, spoor riet, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin
Opmerking: veraard

85 cm -Mv / 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, spoor hout en riet, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

200 cm -Mv / 2,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, spoor riet, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

280 cm -Mv / 3,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,90 m -NAP



4

boring: 18789-4
beschrijver: TNA, datum: 20-9-2018, X: 132.989, Y: 461.956, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31H, hoogte: -0,70, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Utrecht, gemeente: Stichtse Vecht, plaatsnaam: Maarssen, opdrachtgever: Legalexion, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: bouwvoor

40 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, zwart, spoor riet, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: grindje, veraard

80 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, spoor hout en riet, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

200 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, spoor riet, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

290 cm -Mv / 3,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 320 cm -Mv / 3,90 m -NAP



5

boring: 18789-5
beschrijver: TNA, datum: 20-9-2018, X: 132.984, Y: 461.967, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31H, hoogte: -0,70, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Utrecht, gemeente: Stichtse Vecht, plaatsnaam: Maarssen, opdrachtgever: Legalexion, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, zwart, spoor riet, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: veraard

50 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, spoor hout en riet, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

200 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, spoor riet, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

285 cm -Mv / 3,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 310 cm -Mv / 3,80 m -NAP

boring: 18789-6
beschrijver: TNA, datum: 20-9-2018, X: 132.970, Y: 461.971, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31H, hoogte: -0,60, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Utrecht, gemeente: Stichtse Vecht, plaatsnaam: Maarssen, opdrachtgever: Legalexion, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: gestaakt in obstakel, twee pogingen

 Einde boring op 50 cm -Mv / 1,10 m -NAP



Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, 

Bestemmingsplan ‘Herenweg 9 en 11, Maarssen’ 

  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ont- 

werpbesluit hogere waarden voor het bestemmingsplan ‘Herenweg 9 en 11, Maarssen’ en 

de bijbehorende stukken van woensdag 2 maart 2022 tot en met dinsdag 12 april 2022 ter 

inzage liggen. 
  

Doel besluit hogere waarden 

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee vrijstaande woningen aan de Herenweg 9 en 

11 in Maarssen. Omdat binnen het bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden 

gerealiseerd, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de 

gevels van de toekomstige woningen, vanwege het wegverkeer op de Herenweg, hoger is dan de 

wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluid- 

hinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde 

en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woningen. Het college van burgemeester en wet- 

houders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit 

hogere waarden opgesteld. 

  

Inzien stukken 

Het ontwerpbesluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u binnen de genoemde termijn 

op afspraak inzien op het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Hiervoor kunt u een afspraak 

maken via info@stichtsevecht.nl of bel 14 0346. 

  

Indienen zienswijzen 

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn zienswijzen 

tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Bent u belanghebbende? En bent u het niet eens 

met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding 

van ”Zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarden Herenweg 9 en 11 Maarssen”. 

Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00. 

  

Bestemmingsplan ‘Herenweg 9 en 11, Maarssen’ 

Het bestemmingsplan ‘Herenweg 9 en 11, Maarssen’ is op vrijdag 28 januari als ontwerpbesluit ter in- 

zage gelegd. Wilt u op dit bestemmingsplan reageren dan kan dat tot en met donderdag 10 maart. Meer 

informatie vindt u in de bekendmaking van 27 januari 2022 in Gemeenteblad nr. 32639. 

  

Nr. 90033 

GEMEENTEBLAD 1 maart 

2022 

Officiële uitgave van de gemeente Stichtse Vecht 

Gemeenteblad 2022 nr. 90033 1 maart 2022 1 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-32639.html
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BESLUIT HOGERE WAARDEN 
 

Besluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in artikel 110a Wet geluidhinder 

 

 

gemeente Gemeente Stichtse Vecht 

bestemmingsplan ‘Herenweg 9 en 11, Maarssen’ 

kadastrale aanduiding Maarsseveen C 455 en 456 

rijkscoördinaten Herenweg 9: x: 132975 y: 461964 

 Herenweg 11: x: 132993 y: 461949 

kenmerk Z/19/136897 / D-586394 

datum 19 april 2022 

behandeld door mevrouw B. Jaeqx 

telefoon (088) 022 50 00 

aantal pagina’s 6 (inclusief bijlagen) 

aantal bijlagen BIJLAGE 1 – Figuren 

 

 

achtergrond 

 

Besluit tot vaststelling van hogere waarden dan de voorkeurswaarde in verband met de vaststelling 

van het bestemmingsplan ‘Herenweg 9 en 11, Maarssen’. 

 

 

aanleiding 

 

Aan de Herenweg 9-11 in Maarssen staat op dit moment een twee-onder-één-kapwoning. Het 

voornemen bestaat om deze woningen te slopen en daarvoor in de plaats twee vrijstaande woningen 

te realiseren. Deze beoogde ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om de 

ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Herenweg 9 en 11, Maarssen’ opgesteld. 

 

Omdat binnen het bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd, 

moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van 

de toekomstige woningen, vanwege het wegverkeer op de Herenweg, hoger is dan de wettelijke 

voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd.  

 

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze 

voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woningen. Het college van 

burgemeester en wethouders heeft besloten mee te werken aan het nieuwe bestemmingsplan. Dit 

betekent dat ambtshalve is besloten om een hogere waarden procedure op te starten. 
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besluit 

 

Wij hebben besloten om op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder de volgende hoogst 

toelaatbare waarden vast te stellen: 

 

woning gevel-

oriëntatie 

ontvanger-

punt 

ontvangerhoogte geluidsbelasting 

Herenweg 

Herenweg 9 ZW 01 1,5 / 4,5 / 7,5 m 54 / 55 / 55 dB 

 NW 02 1,5 / 4,5 / 7,5 m 52 / 51 / 51 dB 

 ZO 03 1,5 / 4,5 / 7,5 m 50 / 51 / 51 dB 

Herenweg 11 ZW 10 1,5 / 4,5 / 7,5 m 54 / 55 / 55 dB 

 NW 11 1,5 / 4,5 / 7,5 m 51 / 51 / 51 dB 

 ZO 12 1,5 / 4,5 / 7,5 m 50 / 51 / 51 dB 

Opmerkingen: 

1. De naamgeving van de woningen is weergegeven in figuur 2 van BIJLAGE 1. 

2. De ontvangerpunten zijn overgenomen uit het akoestisch onderzoek van De Milieuadviseur met projectnummer 18061 en 

datum 25 september 2018, zie figuur 2 van BIJLAGE 1. 

3. De hogere waarden zijn onder voorwaarden verleend. 

 

Het besluit wordt, zodra dit onherroepelijk is geworden, zo spoedig mogelijk ingeschreven in de 

openbare registers van het Kadaster. 

 

 

voorwaarden 

 

Aan het verlenen van dit besluit zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

• Er dienen maatregelen te worden getroffen om de waarde binnen de woningen bij gesloten ramen 

terug te brengen tot de in de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder of het Bouwbesluit 

vastgestelde binnenwaarden. Het akoestisch onderzoek naar de karakteristieke geluidswering van 

de gevels moet bij de aanvraag om omgevingsvergunning bouwen worden gevoegd. 

• Bij de uitwerking van het plangebied dient rekening te worden gehouden met de gemeentelijke 

voorwaarden, opgenomen in artikel 4 van de beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder 

(vastgesteld op 15 mei 2012). De toetsing aan de gemeentelijke voorwaarden dient bij de aanvraag 

om omgevingsvergunning bouwen te worden uitgevoerd (betreft de toetsing aan de voorwaarden: 

geluidsluwe zijde, indeling woning en geluidsluwe buitenruimte). 

 

De volgende documenten zijn onderdeel van dit besluit: 

• Verzoekformulier hogere waarden met kenmerk Z/19/136897 / D-572342 en datum 15 februari 2022. 

• ‘Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Herenweg 9-11 Maarsseveen’ van De Milieuadviseur 

met projectnummer 18061 en datum 25 september 2018. 

• Bijlage wegverkeerslawaai met kenmerk Z/19/136897 / D-572343 en datum 15 februari 2022. 
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overwegingen 

 

Uit het akoestisch onderzoek van De Milieuadviseur is gebleken dat, op de gevels van de toekomstige 

woningen, de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder zal worden overschreden. Het toepassen van 

maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidsbelasting tot de 

voorkeurswaarde, ontmoet overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard. 

 

De Wet geluidhinder geeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om binnen 

de grenzen van de gemeente een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting vast 

te stellen. 

 

Het vaststellen van de hogere waarden voor het bestemmingsplan is in overeenstemming met de 

gemeentelijke beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder (vastgesteld op 15 mei 2012). Het plan 

kan bij een goede invulling voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in deze beleidsregel. 

 

 

rechtsbescherming 

 

Het ontwerp van dit besluit en alle op het besluit betrekking hebbende stukken zijn op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht van 2 maart 2022 tot en met 12 april 2022 ter inzage gelegd. De ter 

inzage legging is op 1 maart 2022 gepubliceerd in het gemeenteblad van www.overheid.nl. 

Gedurende de inzagetermijn zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze tegen 

het ontwerpbesluit kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Stichtse Vecht. 

 

In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. 

 

Het voorgaande leidt niet tot een gewijzigd inzicht over de vaststelling van hogere waarden voor het 

bestemmingsplan. Het besluit hogere waarden is overeenkomstig het ontwerpbesluit vastgesteld. 

 

 

beroep 

 

Tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden kan door degene(n), wiens belang rechtstreeks 

bij dit besluit is betrokken, beroep worden ingesteld bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage (artikel 8.6 van de Algemene wet bestuursrecht 

juncto hoofdstuk 2 van Bijlage 2).  

 

Het beroep moet worden ingesteld binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is 

gelegd. 

 

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Hierover ontvangt de indiener nader 

bericht van de Raad van State. 

 



afschriften

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Stichtse Vecht, Team Ruimtelijke Ontwikkeling;
2. Eigenaar perceel.

Hoogachtend,

ns burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht,

ít.^
drs. A.

irecteur
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BIJLAGE 1 – Figuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Uitsnede plankaart 
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Figuur 2: Ontvangerpunten [bron: akoestisch onderzoek] 

 

Herenweg 9 

Herenweg 11 
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BIJLAGE WEGVERKEERSLAWAAI 
 

Bijlage bij het (verzoek)formulier hogere waarden 

 

 

Algemeen 

Kenmerk : Z/19/136897 / D-572343 

Datum : 15 februari 2022 

Behandeld door : Mevrouw B. Jaeqx 

Telefoonnummer : (088) 022 50 00 

 

Project 

Gemeente : Stichtse Vecht 

Bestemmingsplan : “Herenweg 9 en 11, Maarssen” 

Kadastrale aanduiding : Maarsseveen C 455 en 456 

Rijkscoördinaten : Herenweg 9: x: 132975 y: 461964 

  Herenweg 11: x: 132993 y: 461949 

 

 

Omschrijving weg 

 

W 1. Wat is de naam van de weg die de overschrijding veroorzaakt? 

 Herenweg 

 

 

W 2. Wat is de status van de weg die de overschrijding veroorzaakt? 

 x aanwezig 

  te reconstrueren 

  te projecteren in bestemmingsplan 

 

 

W 3. Wat is de maximum toegestane snelheid? 

 50 km/uur 

 

 

W 4. Wie is het bevoegd gezag van de weg die de overschrijding veroorzaakt? 

 x gemeente 

  Provincie 

  Rijkswaterstaat 
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W 5. Hoe wordt het gebied ter hoogte van het (bouw)plan aangemerkt? 

 a. x binnen de bebouwde kom 

   buiten de bebouwde kom 

 b.  binnen zone auto(snel)weg 

  x buiten zone auto(snel)weg 

 c. x stedelijk gebied 

   buitenstedelijk gebied 

 

 

Omschrijving woningen 

 

W 6. Geef aan onder welke categorie het gebouw of terrein valt. 

 x woningen / appartementen 

  andere geluidsgevoelige gebouwen (ex artikel 1.2 Bgh): 

onderwijsgebouwen / ziekenhuizen / verpleeghuizen / verzorgingstehuizen / 

psychiatrische inrichtingen / kinderdagverblijven 

  geluidsgevoelige terreinen (ex artikel 1.2 Bgh): 

woonwagenstandplaats / woonbootligplaats 

 

N.B. In het navolgende worden onder het begrip woningen tevens de bovengenoemde gebouwen of 

terreinen bedoeld. 

 

W 7. Wat is de status van de woningen binnen de zone van de weg die de overschrijding 

veroorzaakt? 

  aanwezig of in aanbouw 

  nog te bouwen 

 x te projecteren in bestemmingsplan 

 

 

W 8. Wat is de voorkeurswaarde voor deze woningen? 

 48 dB 

 

 

W 9. Wat zijn de eventueel eerder vastgestelde waarden voor deze woningen? 

 -- 

 

 

W 10. Wat is de maximale ontheffingswaarde voor deze woningen? 

 63 dB –  conform Wet geluidhinder 
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Verzochte hogere waarden 

 

W 11. Wat is, per woning, de geluidsbelasting waarop het verzoek betrekking heeft? 

 woning gevel-

oriëntatie 

ontvanger-

punt 

ontvangerhoogte geluidsbelasting 

Herenweg 

 Herenweg 9 ZW 01 1,5 / 4,5 / 7,5 m 54 / 55 / 55 dB 

  NW 02 1,5 / 4,5 / 7,5 m 52 / 51 / 51 dB 

  ZO 03 1,5 / 4,5 / 7,5 m 50 / 51 / 51 dB 

 Herenweg 11 ZW 10 1,5 / 4,5 / 7,5 m 54 / 55 / 55 dB 

  NW 11 1,5 / 4,5 / 7,5 m 51 / 51 / 51 dB 

  ZO 12 1,5 / 4,5 / 7,5 m 50 / 51 / 51 dB 

 Opmerkingen 

 1. De naamgeving van de woningen is weergegeven in figuur 2 van BIJLAGE 1. 

2. De ontvangerpunten zijn overgenomen uit het akoestisch onderzoek van De Milieuadviseur met 

projectnummer 18061 en datum 25 september 2018, zie figuur 2 van BIJLAGE 1. 

 

 

Bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en stedenbouwkundige mogelijkheden 

 

W 12. Welke maatregelen zijn overwogen om de geluidsbelasting te verminderen tot de 

voorkeurswaarde? 

 Zie W14. en W16. 

 

 

W 13. Welke bronmaatregelen zullen ter beperking van de geluidsbelasting worden gerealiseerd?  

 Geen. 

 

 

W 14. a. Welke bronmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken? 

 - Het toepassen van een stiller wegdektype. 

Zie akoestisch onderzoek van De Milieuadviseur. 

 

 b. Waarom zijn deze niet mogelijk?  

 Toepassen stiller wegdektype: 

- Deze maatregel is, gezien de geringe omvang van het plan, niet kosteneffectief. 

 

Zie akoestisch onderzoek van De Milieuadviseur. 

 

 

W 15. Welke overdrachtsmaatregelen zullen ter beperking van de geluidsbelasting worden 

gerealiseerd? 

 Geen. 
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W 16. a. Welke overdrachtsmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken?  

 - Het plaatsen van een geluidsscherm. 

Zie akoestisch onderzoek van De Milieuadviseur. 

  

 b. Waarom zijn deze niet mogelijk? (Bij financiële overweging specificatie bijvoegen.) 

 Plaatsen geluidsscherm: 

- Om op alle bouwlagen aan de voorkeurswaarde te kunnen voldoen, moet parallel 

aan de Herenweg een hoog en lang geluidsscherm worden geplaatst. Het plaatsen 

van een (hoog) geluidsscherm is voor deze situatie stedenbouwkundig niet 

wenselijk. 

- Deze maatregel is, gezien de geringe omvang van het plan, niet kosteneffectief. 

 

Zie akoestisch onderzoek van De Milieuadviseur. 

 

 

W 17. Welke maatregelen bij de ontvanger zullen ter beperking van de geluidsbelasting worden 

gerealiseerd?  

 x geluidsisolatie conform Bouwbesluit 

 x overige maatregelen, zie punt W20. 

 Ruimte voor toelichting: 

 Bij de ontvanger worden, indien nodig, diverse maatregelen getroffen. Deze 

maatregelen komen voort uit het Bouwbesluit en uit de gemeentelijke beleidsregel 

hogere waarden Wet geluidhinder. 

 

 

W 18. Welke stedenbouwkundige mogelijkheden zijn bij de ontwikkeling van het plan overwogen om 

tot een, uit het oogpunt van geluid, acceptabeler planopzet te komen? 

 Geen. 

 

 

Motivering voor de vaststelling van hogere waarden 

 

W 19. Het toepassen van geluidsbeperkende maatregelen is onvoldoende en ontmoet 

overwegende bezwaren van: 

 x stedenbouwkundige aard 

  verkeerskundige aard 

  landschappelijke aard 

 x financiële aard 
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W 20. Aan welke voorwaarden, conform artikel 4 van de beleidsregel hogere waarden Wet 

geluidhinder gemeente Stichtse Vecht (vastgesteld op 15 mei 2012), wordt voor deze 

woningen voldaan?  

  geluidsluwe zijde 

  geluidsluwe buitenruimte 

  indeling woning: ten minste 30% van het vloeroppervlak (waaronder ten minste één 

slaapkamer) is gelegen aan de geluidsluwe zijde 

 x cumulatie 

 nvt akoestische afscherming achtergelegen gebied 

 Ruimte voor toelichting: 

 In het akoestisch onderzoek van De Milieuadviseur is de beoogde inrichting van het 

plangebied getoetst aan de voorwaarden uit de beleidsregel hogere waarden Wet 

geluidhinder. Uit de rekenresultaten blijkt dat deze inrichting aan de gemeentelijke 

voorwaarden kan voldoen. 

 

Omdat de invulling van het plangebied nog niet definitief is en in de toekomst nog kan 

wijzigen, dient bij de aanvraag om omgevingsvergunning bouwen het definitieve 

bouwplan opnieuw aan de gemeentelijke voorwaarden getoetst te worden. Het betreft 

de voorwaarden geluidsluwe zijde, indeling woning en geluidsluwe buitenruimte. 

 

 

W 21. Ruimte voor aanvullende motivatie.  

 -- 
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BIJLAGE 1 – Figuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Uitsnede plankaart 
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Figuur 2: Ontvangerpunten [bron: akoestisch onderzoek] 

 

Herenweg 9 

Herenweg 11 
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(VERZOEK)FORMULIER  
HOGERE WAARDEN 
 

Verzoek om een hogere waarde als bedoeld in artikel 110a Wet geluidhinder 

 

 

1.  Algemeen 

Kenmerk : Z/19/136897 / D-572342 

Datum : 15 februari 2022 

Behandeld door : Mevrouw B. Jaeqx 

Telefoonnummer : (088) 022 50 00 

 

2.  Project 

Gemeente : Stichtse Vecht 

Bestemmingsplan : “Herenweg 9 en 11, Maarssen” 

Kadastrale aanduiding : Maarsseveen C 455 en 456 

Rijkscoördinaten : Herenweg 9: x: 132975 y: 461964 

  Herenweg 11: x: 132993 y: 461949 

 

 

3. Aanvrager 

Gemeente / wegaanlegger : Gemeente Stichtse Vecht 

Adres : Postbus 1212 

Postcode en Plaats : 3600 BE  Maarssen 

Contactpersoon : De heer J. Bouwmeester 

Telefoonnummer : 14 0346 

Team : Team Ruimtelijke Ontwikkeling 

 

4. Akoestisch onderzoek 

Titel : Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

Herenweg 9-11, Maarsseveen 

Uitgevoerd door : De Milieuadviseur 

Projectnummer : 18061 

Datum : 25 september 2018 

 

5. Bestemmingsplan 

Naam vigerend bestemmingsplan : “Herenweg-Gageldijk” 

Bestemming volgens vigerend 

bestemmingsplan 

: ‘Wonen’ en ‘Tuin’ (twee-onder-één-kapwoning) 

Naam nieuw / evt. in voorbereiding 

zijnde, bestemmingsplan 

: “Herenweg 9 en 11, Maarssen” 

Nieuwe bestemming : ‘Wonen’ en ‘Tuin’ (twee vrijstaande woningen) 
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6. Kader van de aanvraag 

x Bestemmingsplanprocedure 

 Wijzigings- of uitwerkingsplan 

 Omgevingsvergunning met een ruime afwijking van het bestemmingsplan  

(art. 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo) 

 Omgevingsvergunning voor het beperkt afwijken bij AMvB aangewezen gevallen 

(art. 2.12 lid 1 sub a onder 2° Wabo) 

 Aanleg / reconstructie van een weg buiten bestemmingsplan 

 Zonering industrieterrein 

 Heroverweging vastgestelde waarden 

 -  Datum en kenmerk eerdere (GS) beslissing 

datum:      , kenmerk:       

 

7. Van toepassing zijnde milieu-aspecten 

 Industrielawaai (zie bijgevoegde bijlage industrielawaai) 

x Wegverkeerslawaai (zie bijgevoegde bijlage wegverkeerslawaai) 

 Spoorwegverkeerslawaai (zie bijgevoegde bijlage spoorwegverkeerslawaai) 

 

8. De aanvraag is gebaseerd op artikel 110a lid 1 en 2 van de Wet geluidhinder. 

 

9. De aanvraag is voorbesproken met (V) / afschrift deze aanvraag gezonden aan (A): 

 Rijkswaterstaat (indien in zone rijksweg) 

 Provincie Utrecht (indien in zone provinciale weg) 

 Gemeente (aanvraag grensoverschrijdend):   

 ProRail (indien in zone spoorweg) 

 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (indien afwijken van Standaard Rekenmethode) 

 

10. Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden 

Periode : Van: 2 maart 2022 Tot en met:  12 april 2022 

Nieuwsblad : www.overheid.nl Kopie bijvoegen 

 

Alle niet vermelde of niet ingevulde vragen zijn niet van toepassing op de aanvraag. 

 

 

 

Bijgevoegde stukken 

x Situatieschets, zie akoestisch onderzoek 

x Akoestisch onderzoek (zie punt 4) 

 Industrielawaai, zie bijgevoegde bijlage industrielawaai (zie punt 7) 

x Wegverkeerslawaai, zie bijgevoegde bijlage wegverkeerslawaai (zie punt 7) 

kenmerk Z/19/136897 / D-572343 

 Spoorwegverkeerslawaai, zie bijgevoegde bijlage spoorwegverkeerslawaai (zie punt 7) 

 Verslag vooroverleg (zie punt 9) 

x Publicatie (zie punt 10) 

 



 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  

Herenweg 9-11, Maarsseveen 
 

  

  
  

De Milieuadviseur 
Datum: 25 september 2018 
Projectnummer: 18061 



 

Samenvatting 

Bij de twee nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder 
overschreden, door de geluidhinder afkomstig van de Herenweg. Voor de realisatie van de 
woningen moet voor de twee woningen een hogere grenswaarde van 55 dB worden verleend door 
de gemeente Stichtse Vecht.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 

 

De Milieuadviseur 
Amsterdamseweg 86 
6814 GG Arnhem 
06 - 29 33 43 53 
info@milieuadviseur.nl 

 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
Project: Herenweg 9-11, Maarsseveen 
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Projectnummer: 18061 
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Opdrachtgever: Legalexion 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aan de Herenweg 9 en 11 in Maarsseveen staat op twee woningen in de vorm van twee-onder-een-
kap-woningen. De eigenaar van de locatie heeft het voornemen om deze locatie te herontwikkelen. Hij 
wil de betreffende twee-onder-een-kap-woningen slopen en daarvoor in de plaats twee vrijstaande 
woningen realiseren. In de onderstaande figuur is de globale ligging van de nieuwe woningen 
weergegeven: 
 

Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woningen 

1.2 Doel van het onderzoek 

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om 
de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 
In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid 
van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en 
gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat 
van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Toetsingskaders 

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten: 
 Wet geluidhinder (Wgh) 
 Gemeentelijk geluidbeleid 
 Bouwbesluit 2012 
 
De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid 
is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.  
In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie 
toetsingskaders. 

2 .1 .1  Wet  ge lu idh inder  (Wgh)  

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh 
worden twee soorten grenswaarden genoemd:  
 Voorkeursgrenswaarde1: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen 

waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen 
aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden. 

 Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor 
op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld. 

 
De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de 
geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige 
bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woningen liggen 
in stedelijk gebied (bebouwde kom van Maarsseveen). 
 

Overzicht van de normen uit de Wgh 

Gevoelig object Wegverkeer Railverkeer Industrie 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82 Wgh) 55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh) 50 dB(A) (art. 44 Wgh) 
Hoogste toelaatbare 
geluidsbelastingen 

63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 68 dB (art. 4.10 Bgh) 55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh) 

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden 
 

2 .1 .2  Gemeente l i jk  ge lu idbele id  

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door 
de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen 
vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden. 
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk 
geluidbeleid vastgesteld2. Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In 
dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- 
leefklimaat wordt gegarandeerd. 
  

                                                           
1  Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 
2  Beleidsregel Hogere waarden, deze is inwerking getreden op 6 juli 2012 
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2.1 .3  Bouwbeslu i t  2012  

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de 
binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen 
(voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en 
railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de 
binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse 
geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden 
opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden 
gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB). 
Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn  toegestaan, is 
aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke 
gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.  
Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen 
kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde 
wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet 
noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing 
aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk. 

2.2 Zones 

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. 
Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk. 

2 .2 .1  Wegverkeer  

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen 
en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat 
beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven: 
 

Zones langs wegen 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 en 2 200 meter 250 meter  
3 en 4 350 meter 400 meter 

5 en meer 350 meter 600 meter  

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen 
 
Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven 
ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke 
ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.  
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2.2 .2  Rai lverkeer  

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de 
spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP’s). De hoogte van de 
geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg 
is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit 
geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten 
van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane 
geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.  
De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel: 
 

Zones langs spoorwegen 

Geluidsproductieplafond Zone 

Kleiner dan 56 dB 100 meter 
Tussen de 56 en 61 dB 200 meter 
Tussen de 61 en 66 dB 300 meter 

Tussen 66 en 71 dB 600 meter 
Tussen 71 en 74 dB 900 meter 

Groter dan 74 dB 1.200 meter 

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen 
 
Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail 
en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de ‘Regeling zonekaart 
spoorwegen geluidhinder’. 

2 .2 .3  Industr ie lawaa i  

Rondom een bedrijventerrein waar ‘grote’ lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De 
grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein 
en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein. 

2.3 Rekenmethodiek 

Met behulp van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen 
berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.  
De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp 
van het computerprogramma GeoMilieu, versie 4.41. 
 
De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: ‘Rekenmethode 
cumulatieve geluidsbelasting’ uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de 
relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.  
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3 Uitgangspunten 

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse 
wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen 
akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.  

3.1 Selectie van geluidsbronnen 

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en 
spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet 
in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde 
industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig. 
 
De nieuwe woningen liggen aan de Herenweg. Deze weg ligt in de bebouwde kom en heeft twee 
rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woningen liggen 
in de zone van de Herenweg. 

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens 

3.2 .1  Harde  en  zachte  bodem 

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem (Bf=0). De zachte 
bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (Bf) van 0,5 (half 
hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor 
(Bf) van 0,8 aangehouden. 

3 .2 .2  Ligg ing  van  de  n ieuwe woningen 

Het plan maakt de bouw van twee woningen mogelijk. In de onderstaande figuur zijn beide woningen 
weergegeven. 

 

Figuur 2: Ligging van de twee woningen 
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De nieuwe woningen worden maximaal 10 meter hoog. De woningen kunnen maximaal 3 lagen met 
geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten 
weergegeven: 
 

Overzicht van waarneemhoogten 

Vloerhoogte in meters Waarneemhoogte in meters 

Begane grond 0,0 1,5 
Eerste verdieping 3,0 4,5 
Tweede verdieping 6,0 7,5 

Maximale bouwhoogte 10,0 - 

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten 

3 .2 .3  Verkeersgegevens   

De verkeersgegevens van de Herenweg voor het prognosejaar 2030 zijn afkomstig van de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht. 
 
In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het maatgevende jaar 2030 weergegeven: 
 

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e 

 2030, 
(maatgevend jaar) 

Herenweg 4.430 

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten 
 
In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven: 
 

Periode- en voertuigverdelingen  

 Dagperiode 
(07:00 t/m 19:00) 

Avondperiode 
(19:00 t/m 23:00) 

Nachtperiode 
(23:00 t/m 07:00) 

%
/uur 

LM
V 

%
 

M
ZM

V  
% ZM

V 
%

 

%
/uur 

LM
V 

%
 

M
ZM

V  
% ZM

V 
%

 

%
/uur 

LM
V 

%

M
ZM

V  
%

 

ZM
V 

%
 

Herenweg 7,04 93,05 4,70 2,25 2,54 97,06 2,09 0,85 0,67 91,16 7,05 1,78 

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen  
 
De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond 
van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel: 
 

Overzicht van de overige uitgangspunten 

 Wegdek Verkeersdrempels Maximum snelheid  
in km/u 

Aftrek op grond 
van artikel 110g 

Wgh 
in dB 

Herenweg 
Dicht asfaltbeton 

(referentiewegdek) Nee 50 5 

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten 
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4 Wegverkeer 

4.1 Onderzoeksopzet 

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De 
geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh. 

4.2 Resultaten 

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van 
standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in 
het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg. 
 
Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande 
figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:  
 

 

Figuur 3: Nummering van de waarneempunten 
 
De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze 
tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de 
invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het 
akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden 
opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur. 
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In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (Lden), inclusief aftrek op grond van artikel 110g 
Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Herenweg 
weergegeven:  
 

Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de Herenweg 
 
De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Herenweg staan in de onderstaande tabel: 

Geluidsbelastingen afkomstig van de Herenweg 

 Hoogste geluidsbelastingen in dB 
(incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB) 

Kavel 1 55 
Kavel 2 55 

Toetsingskader 

Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh 48 
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh 63 

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Herenweg 
 

Conclusie  
De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Herenweg, bedraagt 55 dB, inclusief aftrek op grond van 
artikel 110g Wgh.  
Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de 
hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. 
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4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen 

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de 
voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.  
De Herenweg zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek 
noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet 
terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de 
Herenweg worden verleend door de gemeente.  
De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van twee woningen, hierdoor heeft de ontwikkeling 
beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende 
maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt. 
Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger. 

4 .3 .1  Bronmaatregelen  

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van 2,3 dB haalbaar door het 
toepassen van een dunne deklaag type A op de Herenstraat. Door het toepassen van dit wegdek wordt 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op de nieuwe woning door de 
Herenstraat. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 53 dB door het toepassen van een dunne deklaag 
type A.  
Het vervangen van het huidige dicht asfaltbeton op de Herenweg door een stiller wegdek is financieel 
niet rendabel aangezien er slechts één woning wordt gerealiseerd. 

4 .3 .2  Overdrachtsmaatregelen  

Het vergroten van de afstand tussen de Herenweg en de nieuwe woning, zodanig dat de 
geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat 
dit niet wenselijk is. In de onderstaande figuur zijn de geluidscontouren (inclusief aftrek op grond van 
artikel 110g Wgh) weergegeven:  

Figuur 5: Ligging van de geluidscontouren  
 

Geluidscontouren in dB 
(incl. aftrek 110 g Wgh) 
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Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Herenweg is niet gewenst vanuit 
stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.  
Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel 
oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het 
ruimtebeslag hiervan.  

4 .3 .3  Maatregelen  b i j  de  ontvanger  

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te 
voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere 
geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen 
om de akoestische binnenwaarde te halen. 
 

Conclusie 
Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te 
treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
Om de binnenwaarde van 33 dB uit het ‘Bouwbesluit 2012’te kunnen garanderen kan extra 
geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een ‘Omgevingsvergunning bouwen’ (voormalige 
bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond 
dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald. 
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5 Conclusie 

Aan de Herenweg 9 en 11 in Maarsseveen staat op twee woningen in de vorm van twee-onder-een-
kap-woningen. De eigenaar van de locatie heeft het voornemen om deze locatie te herontwikkelen. Hij 
wil de betreffende twee-onder-een-kap-woningen slopen en daarvoor in de plaats twee vrijstaande 
woningen realiseren.  
Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de 
realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de 
nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh). 

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder 

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Herenweg, bedraagt 55 dB, inclusief aftrek op grond van 
artikel 110g Wgh.  
Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de 
hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. 

5 .1 .1  Ver len ing  hogere  grenswaarden  

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te 
bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Herenweg, het vergroten van de afstand 
tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan 
(realisatie van twee woningen) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die 
de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
In het gemeentelijke geluidbeleid ‘Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder’ ligt de nadruk op het 
voorkomen van geluidhinder. Echter de verlening van hogere waarden is mogelijk wanneer er de 
geluidsbelasting niet is kosteneffectief is terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarden, dan wel 
dat er overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 
landschappelijke of financiële aard zijn.  
Tevens is er bij beide woningen sprake van een geluidsluwe achtergevel (gevel waarbij wordt voldaan 
aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB), hierdoor wordt voldaan aan alle vereisten uit het 
gemeentelijke geluidsbeleid.   
Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid kan de gemeente Stichtse Vecht een hogere waarde 
verlenen voor de geluidsbelasting van 55 dB voor de twee woningen afkomstig van de Herenweg 
Straat01. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure 
gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.  
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5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012 

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten 
gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 
bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. 
 
De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per nieuwe woning 
zijn weergegeven in de onderstaande tabel: 
 

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering 

Cumulatieve geluidsbelasting in dB 
(excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh) 

Minimaal benodigde gevelwering in dB 

Kavel 1 60 27 
Kavel 2 60 27 

Toetsingskader 

Minimale gevelwering 
o.b.v. Bouwbesluit 2012 

 20 

Tabel 9: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering 
 
Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een 
minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden 
onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het 
Bouwbesluit 2012 te halen. 
 
 
 
 



 

 
 

 

Bijlagen 

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm 

  



 

       
   

  



Projectnummer: 18061 Datum: 25 september 2018

dagperiode
(07:00 t/m 19:00)

avondperiode
(19:00 t/m 23:00)

nachtperiode
(23:00 t/m 07:00)

Excl. aftrek ex 
art. 110g Wgh

Incl. aftrek ex 
art. 110g Wgh

Wnp.01 1,5 Kavel 1 59,40 54,40 49,20 59,30 54,30
Wnp.01 4,5 Kavel 1 59,90 55,00 49,80 59,90 54,90
Wnp.01 7,5 Kavel 1 59,80 54,90 49,70 59,80 54,80
Wnp.02 1,5 Kavel 1 56,50 51,60 46,40 56,50 51,50
Wnp.02 4,5 Kavel 1 56,40 51,50 46,30 56,40 51,40
Wnp.02 7,5 Kavel 1 56,40 51,50 46,30 56,40 51,40
Wnp.03 1,5 Kavel 1 55,40 50,50 45,30 55,40 50,40
Wnp.03 4,5 Kavel 1 56,10 51,10 45,90 56,00 51,00
Wnp.03 7,5 Kavel 1 56,00 51,10 45,90 56,00 51,00
Wnp.04 1,5 Kavel 1 52,10 47,20 42,00 52,10 47,10
Wnp.04 4,5 Kavel 1 53,50 48,50 43,30 53,40 48,40
Wnp.04 7,5 Kavel 1 53,50 48,60 43,40 53,50 48,50
Wnp.05 1,5 Kavel 1 30,50 25,60 20,50 30,50 25,50
Wnp.05 4,5 Kavel 1 31,40 26,50 21,30 31,40 26,40
Wnp.05 7,5 Kavel 1 30,20 25,20 20,10 30,20 25,20
Wnp.06 4,5 Kavel 1 54,40 49,50 44,30 54,40 49,40
Wnp.06 7,5 Kavel 1 54,60 49,70 44,50 54,60 49,60
Wnp.07 1,5 Kavel 1 56,70 51,70 46,50 56,60 51,60
Wnp.08 1,5 Kavel 1 53,00 48,10 42,90 53,00 48,00
Wnp.09 1,5 Kavel 1 29,60 24,70 19,50 29,60 24,60
Wnp.10 1,5 Kavel 2 59,20 54,30 49,10 59,20 54,20
Wnp.10 4,5 Kavel 2 59,70 54,80 49,60 59,70 54,70
Wnp.10 7,5 Kavel 2 59,60 54,70 49,50 59,60 54,60
Wnp.11 1,5 Kavel 2 56,10 51,20 46,00 56,10 51,10
Wnp.11 4,5 Kavel 2 56,10 51,20 46,00 56,10 51,10
Wnp.11 7,5 Kavel 2 56,10 51,10 46,00 56,00 51,00
Wnp.12 1,5 Kavel 2 55,20 50,30 45,10 55,20 50,20
Wnp.12 4,5 Kavel 2 56,10 51,20 46,00 56,10 51,10
Wnp.12 7,5 Kavel 2 56,20 51,20 46,10 56,10 51,10
Wnp.13 1,5 Kavel 2 52,40 47,50 42,30 52,40 47,40
Wnp.13 4,5 Kavel 2 53,90 49,00 43,80 53,90 48,90
Wnp.13 7,5 Kavel 2 54,20 49,30 44,10 54,20 49,20
Wnp.14 1,5 Kavel 2 32,70 27,70 22,60 32,60 27,60
Wnp.14 4,5 Kavel 2 34,10 29,10 24,00 34,10 29,10
Wnp.14 7,5 Kavel 2 30,80 25,80 20,70 30,80 25,80
Wnp.15 4,5 Kavel 2 53,50 48,60 43,40 53,50 48,50
Wnp.15 7,5 Kavel 2 53,60 48,70 43,50 53,60 48,60
Wnp.16 1,5 Kavel 2 55,90 51,00 45,80 55,90 50,90
Wnp.17 1,5 Kavel 2 52,00 47,10 41,90 52,00 47,00
Wnp.18 1,5 Kavel 2 32,20 27,30 22,10 32,20 27,20

Kavel 1 60 55 50 60 55
Kavel 2 60 55 50 60 55

60 55 50 60 55

48

63

Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh
Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de 

Wgh

Geluidsbelastingen afkomstig van de Herenweg, in tabelvorm
Waar-
neem-
punt

Waar-neem-
hoogte

 in meter

Lden in dB

Hoogste geluidsbelastingen

Hoogste geluidsbelasting

Toetsingskader

Ligging van de 
waarneempunt

Geluidsbelasting per periode in dB(A)
(excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Pagina 1 van 1



 

 
 

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van model 
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Bijlage C: Invoergegevens van het model 

  



 

       
   

 



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Herenweg 9 en 10

Model eigenschap
Omschrijving Herenweg 9 en 10
Verantwoordelijke Johan
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door lk op 4-5-2012
Laatst ingezien door Johan op 25-9-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V1.91
    
Origineel project diverse testen
Originele omschrijving Uitsnede Herenweg 9 en 11 Maarssen
Geïmporteerd door e.tabak op 3-9-2018
    
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 4,5
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 1500
Zoekafstand [m] 1500
Max. reflectie afstand tot bron [m] 5000,00
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] 5000,00
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale 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
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Invoergegevens van het model

Commentaar
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Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Herenweg 9 en 10

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

berm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Geluidgevoelig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Niet geluidgevoelig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
groen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tuin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Herenweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n
Herenweg       97095        1215 09:03, 25 sep 2018    -1837645           2 Herenweg Herenweg (telling) Polylijn     133114,98     461812,62     133185,20
Herenweg       97098        1215 21:49, 24 sep 2018    -1837651           2 Herenweg Herenweg (telling) Polylijn     133114,98     461812,62     133099,47
Herenweg       97099        1215 21:49, 24 sep 2018    -1837653           2 Herenweg Herenweg (telling) Polylijn     132914,13     461982,66     133099,47
Herenweg       97100        1215 21:49, 24 sep 2018    -1837655           2 Herenweg Herenweg (telling) Polylijn     132914,13     461982,66     132784,20
Herenweg       97103        1215 21:49, 24 sep 2018    -1837661           2 Herenweg Herenweg (telling) Polylijn     132772,48     462105,53     132784,20
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte
Herenweg     461757,37     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           3            89,37
Herenweg     461826,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           2            20,48
Herenweg     461826,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           5           242,68
Herenweg     462093,44     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           2           170,74
Herenweg     462093,44     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           2            16,84
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Lengte3D Min.lengte Max.lengte Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4))
Herenweg            89,37            33,72            55,66 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50 --
Herenweg            20,48            20,48            20,48 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50 --
Herenweg           242,68            29,55            80,72 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50 --
Herenweg           170,74           170,74           170,74 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50 --
Herenweg            16,84            16,84            16,84 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50 --
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Crow965 Totaal aantal %Int(D) %Int(A)
Herenweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   4430,00   6,93   2,75
Herenweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   4430,00   7,04   2,54
Herenweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   4430,00   7,04   2,54
Herenweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   4430,00   7,04   2,54
Herenweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   4430,00   7,04   2,54
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A)
Herenweg   0,72 -- -- -- -- --  93,25  97,06  91,83 --   4,61   2,13   6,44 --   2,14   0,81   1,72 -- -- --
Herenweg   0,67 -- -- -- -- --  93,05  97,06  91,16 --   4,70   2,09   7,05 --   2,25   0,85   1,78 -- -- --
Herenweg   0,67 -- -- -- -- --  93,05  97,06  91,16 --   4,70   2,09   7,05 --   2,25   0,85   1,78 -- -- --
Herenweg   0,67 -- -- -- -- --  93,05  97,06  91,16 --   4,70   2,09   7,05 --   2,25   0,85   1,78 -- -- --
Herenweg   0,67 -- -- -- -- --  93,05  97,06  91,16 --   4,70   2,09   7,05 --   2,25   0,85   1,78 -- -- --
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Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125
Herenweg -- --    286,28    118,24     29,29 --     14,15      2,59      2,05 --      6,57      0,99      0,55 --   80,42   87,69
Herenweg -- --    290,20    109,21     27,06 --     14,66      2,35      2,09 --      7,02      0,96      0,53 --   80,55   87,83
Herenweg -- --    290,20    109,21     27,06 --     14,66      2,35      2,09 --      7,02      0,96      0,53 --   80,55   87,83
Herenweg -- --    290,20    109,21     27,06 --     14,66      2,35      2,09 --      7,02      0,96      0,53 --   80,55   87,83
Herenweg -- --    290,20    109,21     27,06 --     14,66      2,35      2,09 --      7,02      0,96      0,53 --   80,55   87,83
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k
Herenweg   94,45   99,17  105,12  101,75   95,01   85,82  107,98   75,15   82,10   88,19   94,21  100,79   97,33   90,55
Herenweg   94,62   99,30  105,21  101,84   95,11   85,95  108,08   74,81   81,76   87,85   93,88  100,45   96,98   90,21
Herenweg   94,62   99,30  105,21  101,84   95,11   85,95  108,08   74,81   81,76   87,85   93,88  100,45   96,98   90,21
Herenweg   94,62   99,30  105,21  101,84   95,11   85,95  108,08   74,81   81,76   87,85   93,88  100,45   96,98   90,21
Herenweg   94,62   99,30  105,21  101,84   95,11   85,95  108,08   74,81   81,76   87,85   93,88  100,45   96,98   90,21
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 63 LE (P4) 125
Herenweg   80,54  103,45   70,79   78,24   85,17   89,38   95,31   91,98   85,26   76,27   98,21 -- --
Herenweg   80,20  103,11   70,63   78,12   85,12   89,16   95,03   91,73   85,01   76,12   97,96 -- --
Herenweg   80,20  103,11   70,63   78,12   85,12   89,16   95,03   91,73   85,01   76,12   97,96 -- --
Herenweg   80,20  103,11   70,63   78,12   85,12   89,16   95,03   91,73   85,01   76,12   97,96 -- --
Herenweg   80,20  103,11   70,63   78,12   85,12   89,16   95,03   91,73   85,01   76,12   97,96 -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal
Herenweg -- -- -- -- -- -- --
Herenweg -- -- -- -- -- -- --
Herenweg -- -- -- -- -- -- --
Herenweg -- -- -- -- -- -- --
Herenweg -- -- -- -- -- -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld
Geluidgevoelig         141        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 2 3602AP Maarssen Polygoon     132760,09     462088,56     7,54      7,54      0,00
Geluidgevoelig         142        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 20 3602AP Maarssen Polygoon     133062,71     461830,99     7,61      7,61      0,00
Geluidgevoelig         143        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 16 3602AP Maarssen Polygoon     133054,51     461843,17     7,77      7,77      0,00
Geluidgevoelig         146        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 19 3602AM Maarssen Polygoon     133082,01     461894,69     7,04      7,04      0,00
Geluidgevoelig         147        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 10 b 3602AP Maarssen Polygoon     132990,58     461894,01     7,56      7,56      0,00

Geluidgevoelig         148        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 28 3602AP Maarssen Polygoon     133126,45     461769,21     7,09      7,09      0,00
Geluidgevoelig         149        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 22 3602AP Maarssen Polygoon     133078,30     461814,38     7,75      7,75      0,00
Geluidgevoelig         150        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 8 c 3602AP Maarssen Polygoon     132887,81     461973,47     9,46      9,46      0,00
Geluidgevoelig         151        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 19 a 3602AM Maarssen Polygoon     133108,76     461873,15     7,03      7,03      0,00
Geluidgevoelig         152        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 12 3602AP Maarssen Polygoon     133030,49     461860,61     6,58      6,58      0,00

Geluidgevoelig         153        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 3 a 3602AM Maarssen Polygoon     133026,76     462129,46     3,57      3,57      0,00
Geluidgevoelig         154        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 7 3602AM Maarssen Polygoon     132963,81     462022,77     7,65      7,65      0,00
Geluidgevoelig         155        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 10 3602AP Maarssen Polygoon     132942,21     461933,09     9,09      9,09      0,00
Geluidgevoelig         156        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 8 d 3602AP Maarssen Polygoon     132909,38     461957,14     8,58      8,58      0,00
Geluidgevoelig         157        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 28 a 3602AP Maarssen Polygoon     133157,90     461739,19     6,31      6,31      0,00

Geluidgevoelig         159        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 15 3602AM Maarssen Polygoon     133017,97     461934,42     6,55      6,55      0,00
Geluidgevoelig         162        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 7 a 3602AM Maarssen Polygoon     132973,12     461986,21     8,64      8,64      0,00
Geluidgevoelig         163        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 6 a 3602AP Maarssen Polygoon     132787,34     462052,60     8,95      8,95      0,00
Geluidgevoelig         164        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 8 b 3602AP Maarssen Polygoon     132863,58     462000,00     7,93      7,93      0,00
Geluidgevoelig         165        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 10 a 3602AP Maarssen Polygoon     132959,88     461913,51     8,46      8,46      0,00

Geluidgevoelig         168        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 14 3602AP Maarssen Polygoon     133014,46     461825,51     8,15      8,15      0,00
Geluidgevoelig         169        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 8 a 3602AP Maarssen Polygoon     132842,32     462019,10     7,50      7,50      0,00
Geluidgevoelig         170        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 6 3602AP Maarssen Polygoon     132788,89     462076,43     6,45      6,45      0,00
Geluidgevoelig         171        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 26 3602AP Maarssen Polygoon     133110,05     461792,00     8,89      8,89      0,00
Geluidgevoelig         172        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 1 3602AM Maarssen Polygoon     132810,01     462118,30     7,60      7,60      0,00

Geluidgevoelig         173        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 17 3602AM Maarssen Polygoon     133062,93     461902,86     6,13      6,13      0,00
Geluidgevoelig         174        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 8 3602AP Maarssen Polygoon     132812,92     462035,96     6,70      6,70      0,00
Geluidgevoelig         175        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 5 3602AM Maarssen Polygoon     132936,58     462000,11     5,46      5,46      0,00
Geluidgevoelig         176        1202 19:40, 1 jul 2016 Herenweg 10 c 3602AP Maarssen Polygoon     133003,65     461882,37     7,64      7,64      0,00
Niet geluidgevoelig         177        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132990,47     462058,33     5,64      5,64      0,00

Niet geluidgevoelig         178        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133079,27     461951,15     4,33      4,33      0,00
Niet geluidgevoelig         179        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132760,09     462088,56     6,14      6,14      0,00
Niet geluidgevoelig         180        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132782,62     462058,19     4,76      4,76      0,00
Niet geluidgevoelig         181        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132930,62     461893,66     3,41      3,41      0,00
Niet geluidgevoelig         182        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132938,84     461888,36     3,65      3,65      0,00

Niet geluidgevoelig         183        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133050,93     461821,45     5,10      5,10      0,00
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
Geluidgevoelig Relatief           6            30,15            56,86             2,05             7,56 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            37,89            68,49             0,28             7,91 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           7            45,06           112,66             0,47            13,50 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            63,68           126,31             1,22            24,86 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          11            51,80           118,85             0,79             9,16 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig Relatief          12            74,86           160,28             0,76            13,03 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            48,26           128,17             1,58            11,06 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            52,99           143,90             0,45            12,53 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          12            55,93           154,64             1,07            14,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          14            54,56           143,21             0,08            13,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig Relatief           6            82,61           309,22             4,02            31,58 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           4            72,22           277,84            10,96            24,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          12            59,53           141,51             0,80            10,90 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            46,09           110,14             0,48            10,30 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            52,71           122,14             2,89            12,24 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig Relatief          35            50,87           127,57             0,14            11,80 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          12            48,81           111,98             1,09            10,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          22            67,26           191,77             0,10             9,96 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          14            47,26            84,49             0,65             8,45 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          18            71,36           185,51             0,22            13,96 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig Relatief           6            45,43           109,39             4,12            12,18 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           8            35,58            71,28             0,66             8,88 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          10            41,88           101,03             0,13             8,03 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           4            40,98            99,98             7,99            12,49 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          12            69,84           185,11             2,33            10,26 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig Relatief          10            58,16           176,09             0,37            17,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          23           120,34           430,30             0,13            18,46 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief           4            42,78           108,62             8,29            13,10 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig Relatief          12            50,83           112,72             0,95            10,32 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           5            31,86            69,43             5,97             6,91 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           8            75,85           297,96             1,50            16,05 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           8            41,67            82,04             0,22            11,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            44,26           106,04             7,02            15,11 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            18,94            20,13             3,22             6,25 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            28,08            44,08             4,74             9,30 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           4            28,95            49,35             5,47             8,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld
Niet geluidgevoelig         184        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 19 b 3602AM Maarssen Polygoon     133086,85     461892,75     7,08      7,08      0,00
Niet geluidgevoelig         185        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 15 a 3602AM Maarssen Polygoon     133033,14     461915,71     9,17      9,17      0,00
Niet geluidgevoelig         186        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 15 a 1 Maarssen Polygoon     133019,38     461908,56     2,30      2,30      0,00
Niet geluidgevoelig         188        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133031,60     462097,38     3,30      3,30      0,00
Niet geluidgevoelig         189        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133139,91     461740,89     5,70      5,70      0,00

Niet geluidgevoelig         190        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 23 3602AM Maarssen Polygoon     133134,44     461839,19     6,31      6,31      0,00
Niet geluidgevoelig         191        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132895,70     461923,18     5,16      5,16      0,00
Niet geluidgevoelig         192        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 19 c 3602AM Maarssen Polygoon     133108,33     461876,15     6,32      6,32      0,00
Niet geluidgevoelig         193        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132983,92     461878,44     2,35      2,35      0,00
Niet geluidgevoelig         194        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133014,88     461846,67     5,07      5,07      0,00

Niet geluidgevoelig         195        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133035,94     461950,84     6,71      6,71      0,00
Niet geluidgevoelig         196        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133128,81     461751,15     4,71      4,71      0,00
Niet geluidgevoelig         197        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133155,63     461862,74     6,35      6,35      0,00
Niet geluidgevoelig         198        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133203,80     461874,80     8,59      8,59      0,00
Niet geluidgevoelig         199        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133203,73     461845,22     5,99      5,99      0,00

Niet geluidgevoelig         200        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133209,95     461851,87     6,58      6,58      0,00
Niet geluidgevoelig         201        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132825,24     461882,54     3,31      3,31      0,00
Niet geluidgevoelig         202        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132995,58     461861,17     6,00      6,00      0,00
Niet geluidgevoelig         203        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132839,50     461975,73     4,72      4,72      0,00
Niet geluidgevoelig         204        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132823,29     461981,52     2,20      2,20      0,00

Niet geluidgevoelig         205        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132810,78     461990,84     2,01      2,01      0,00
Niet geluidgevoelig         206        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133160,09     461831,11     6,69      6,69      0,00
Niet geluidgevoelig         207        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132865,93     461826,11     2,58      2,58      0,00
Niet geluidgevoelig         208        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133000,00     461731,67     8,17      8,17      0,00
Niet geluidgevoelig         209        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133078,18     461909,40     5,10      5,10      0,00

Niet geluidgevoelig         210        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133038,57     461811,18     4,02      4,02      0,00
Niet geluidgevoelig         211        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133049,01     461835,90     3,88      3,88      0,00
Niet geluidgevoelig         212        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133032,58     461817,79     4,97      4,97      0,00
Niet geluidgevoelig         214        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132756,49     462073,20     3,52      3,52      0,00
Niet geluidgevoelig         215        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132766,54     462056,30     4,70      4,70      0,00

Niet geluidgevoelig         216        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 24 3602AP Maarssen Polygoon     133042,69     461815,83     6,08      6,08      0,00
Niet geluidgevoelig         217        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133098,99     461796,87     6,76      6,76      0,00
Niet geluidgevoelig         218        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132939,30     461902,63     1,83      1,83      0,00
Niet geluidgevoelig         219        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132925,62     461916,38     3,60      3,60      0,00
Niet geluidgevoelig         220        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132810,07     461778,68     3,39      3,39      0,00

Niet geluidgevoelig         223        1207 19:42, 1 jul 2016 Herenweg 3 3602AM Maarssen Polygoon     132953,54     462145,98     6,43      6,43      0,00
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
Niet geluidgevoelig Relatief           9            38,28            74,36             2,02            10,62 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           6            35,49            66,34             2,76            10,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4             6,90             2,93             1,49             1,94 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            69,56           285,41            13,18            21,56 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            26,10            40,24             4,98             8,06 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           8            60,47           201,70             0,18            16,58 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            35,39            69,80             5,93            11,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            40,04            88,04             6,52            13,58 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           8            19,05            17,66             0,14             3,40 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           7            50,15           150,80             0,47            15,07 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief          11            96,16           434,48             0,30            20,14 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            22,90            31,16             4,44             7,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            62,18           199,69             9,02            22,03 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4           111,67           592,56            14,25            41,58 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            61,79           217,26            10,78            20,07 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           4            37,94            88,18             8,15            10,82 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            20,18            24,09             3,87             6,22 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            40,04            96,16             8,00            12,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            56,37           176,74             9,42            18,77 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            26,27            38,42             4,40             8,74 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           4            14,97            13,70             3,19             4,30 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            38,04            90,20             9,00            10,01 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            99,29           611,29            22,63            27,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           8           300,46          3609,53             0,86           119,31 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           6            54,10           159,21             3,00            18,39 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           6            10,79             7,20             0,34             2,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            33,19            50,03             3,94            12,64 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            29,26            52,04             6,08             8,53 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            24,04            32,14             3,92             8,05 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            38,37            91,77             9,08            10,10 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief          12           192,19          1342,63             0,53            39,71 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            28,39            49,17             5,99             8,21 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            14,62            13,05             3,09             4,22 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            18,42            20,80             3,98             5,23 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            47,58            76,16             3,81            19,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           8            52,83           124,68             2,18            11,43 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld
Niet geluidgevoelig         224        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132996,38     462032,64     8,64      8,64      0,00
Niet geluidgevoelig         225        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133052,67     462117,15     7,04      7,04      0,00
Niet geluidgevoelig         226        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133110,23     461905,42     2,35      2,35      0,00
Niet geluidgevoelig         227        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133176,73     462071,37     2,95      2,95      0,00
Niet geluidgevoelig         228        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132871,15     461954,20     4,23      4,23      0,00

Niet geluidgevoelig         229        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133166,98     461835,32     2,41      2,41      0,00
Niet geluidgevoelig         230        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132772,14     461995,21     4,44      4,44      0,00
Niet geluidgevoelig         231        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132830,71     462010,05     3,87      3,87      0,00
Niet geluidgevoelig         232        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     133188,68     461824,65     2,33      2,33      0,00
Niet geluidgevoelig         233        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132987,10     461850,94     2,82      2,82      0,00

Niet geluidgevoelig         242        1207 19:42, 1 jul 2016 Polygoon     132977,09     461877,03     6,94      6,94      0,00
ontwikkeling       97118        1213 21:32, 24 sep 2018 woning Kavel 1 Polygoon     132977,55     461969,89    10,00     10,00      0,00
ontwikkeling       97119        1213 21:32, 24 sep 2018 woning Kavel 2 Polygoon     132986,22     461944,20    10,00     10,00      0,00
ontwikkeling       97120        1213 21:33, 24 sep 2018 woning Kavel 1 Polygoon     132973,63     461965,15     3,00      3,00      0,00
ontwikkeling       97121        1213 21:33, 24 sep 2018 woning Kavel 2 Polygoon     132988,41     461952,71     3,00      3,00      0,00
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
Niet geluidgevoelig Relatief           4            67,32           244,85            10,63            23,03 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            81,95           394,30            15,44            25,53 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           6           358,87          5905,58            10,29           135,81 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4           100,10           593,21            19,27            30,79 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            27,68            45,91             5,48             8,34 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           4            18,79            19,44             3,05             6,34 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            30,71            53,10             5,25            10,10 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            36,98            80,46             7,00            11,49 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            54,02           181,62            12,46            14,46 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig Relatief           4            86,76           398,36            13,20            30,18 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig Relatief           4            40,69           100,21             8,29            12,04 0 dB False 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling Relatief           4            42,46           101,01             7,10            14,07 0 dB False 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling Relatief           4            42,20            99,46             6,96            14,01 0 dB False 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling Relatief           4            19,92            23,45             3,81             6,24 0 dB False 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling Relatief           4            20,16            24,19             3,81             6,21 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Niet geluidgevoelig 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
ontwikkeling 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte
tuin       97141        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132866,11     462018,22         135          1079,99          6272,43             0,05
tuin       97150        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133393,80     461916,08           4             6,28             1,82             0,67
tuin       97152        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133160,47     461882,39         131          1160,24          4952,52             0,18
tuin       97155        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132942,52     461948,54         120          1263,00         18247,16             0,37
tuin       97176        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132775,81     462087,63          50           442,99          2425,47             0,22

tuin       97186        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133068,00     461846,26           5            21,35            27,96             1,25
tuin       97199        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132799,38     462087,14           6            17,88             9,19             0,28
tuin       97203        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132882,49     462135,79          66           315,33          6928,84             1,21
tuin       97205        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133027,22     461880,15           7            25,36            32,39             0,18
tuin       97207        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133017,13     461806,55         645          7080,64         52529,19             0,01

tuin       97216        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133092,92     461825,50           8            33,48            45,58             0,97
tuin       97220        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132823,56     462147,08          41           257,16          1247,42             0,44
tuin       97224        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132861,37     462022,20           4            13,02             4,21             1,06
tuin       97225        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133064,18     461849,47         641          7073,25         52520,67             0,01
tuin       97227        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133112,82     462142,79         199          1997,51         18045,13             0,02

tuin       97228        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132799,38     462087,14           6            17,88             9,19             0,28
tuin       97233        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133112,82     462142,79         192          1951,55         18073,40             0,02
tuin       97236        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132997,72     462218,66           4             7,61             3,01             1,09
tuin       97237        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132990,44     462226,31           4             8,29             3,93             1,46
tuin       97238        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133017,13     461806,55         645          7080,64         52529,19             0,01

tuin       97242        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132979,21     462196,73          11           145,89          1040,27             0,02
tuin       97246        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132784,36     462018,96         160           932,79         10406,76             0,13
tuin       97247        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133122,58     461800,44           4            11,20             6,15             1,50
tuin       97257        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132914,35     462168,55          26            59,44           210,22             0,25
tuin       97263        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133164,69     461837,58           4            23,31            33,90             5,55

tuin       97274        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132916,19     462187,00          81           274,65          1061,23             0,34
tuin       97291        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132766,88     462013,21          28            32,58            82,08             0,59
tuin       97296        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133019,74     462196,71           5            83,09           392,20             5,66
tuin       97300        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133029,02     462223,13          11            74,18           191,15             1,45
tuin       97317        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132761,80     462001,97          18            13,70            11,83             0,28

tuin       97324        1216 09:07, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133210,26     462065,35         183          2197,22         14790,08             0,30
tuin       97332        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133035,26     461873,48           4            17,60            17,71             2,74
tuin       97354        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133103,62     461897,32          64           343,12          2459,53             0,01
tuin       97371        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133019,26     462250,25           4             2,74             0,15             0,01
tuin       97372        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133099,58     461831,82           4             9,17             4,49             1,40

tuin       97373        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133207,90     461976,34          10           212,90           944,81             0,58
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf
tuin            54,47 0,50
tuin             2,37 0,50
tuin            41,58 0,50
tuin            66,64 0,50
tuin            36,30 0,50

tuin             5,52 0,50
tuin             7,76 0,50
tuin            12,77 0,50
tuin             9,46 0,50
tuin           133,14 0,50

tuin            12,40 0,50
tuin            17,52 0,50
tuin             6,19 0,50
tuin           133,14 0,50
tuin            49,66 0,50

tuin             7,76 0,50
tuin            49,66 0,50
tuin             2,68 0,50
tuin             2,68 0,50
tuin           133,14 0,50

tuin            41,10 0,50
tuin            36,87 0,50
tuin             4,10 0,50
tuin             9,03 0,50
tuin             6,10 0,50

tuin            26,30 0,50
tuin             2,15 0,50
tuin            27,69 0,50
tuin            14,42 0,50
tuin             1,13 0,50

tuin           135,81 0,50
tuin             5,73 0,50
tuin            26,27 0,50
tuin             1,26 0,50
tuin             3,19 0,50

tuin            56,34 0,50
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte
tuin       97378        1216 09:02, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     133187,60     461823,94           5            13,18            10,79             1,47
tuin       97902        1216 09:07, 25 sep 2018 tuin tuin Polygoon     132995,78     461924,54          85           858,10         14423,74             0,27
groen       97412        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     132990,44     462226,31          59           355,71          5299,39             0,16
groen       97425        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133228,02     461724,48           5            26,85            30,91             0,17
groen       97430        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     132975,15     461941,92           9            59,64           124,39             1,00

groen       97431        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133127,58     461812,40          10            29,44            46,30             0,20
groen       97446        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133082,02     461699,66          14           139,58          1186,29             0,02
groen       97462        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133212,35     461746,20          15            53,22            69,05             0,35
groen       97475        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133015,21     461908,80          10            49,87           111,00             0,31
groen       97486        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133251,04     462030,82          27           416,66          5875,35             0,43

groen       97488        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133000,00     461920,83          13            42,17            84,05             0,16
groen       97509        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133072,89     461861,92          18            69,34           181,89             0,14
groen       97521        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133104,49     461834,07          23           105,86           250,83             0,08
groen       97523        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133079,94     461700,65          14           183,46          1421,58             0,01
groen       97542        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133201,20     461754,39           8            26,02            32,23             0,51

groen       97545        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     132733,63     461947,05          27           404,23          5224,66             0,52
groen       97559        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     132958,80     461955,79          12            44,78            89,89             0,84
groen       97584        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133286,55     462000,39          65           709,57         10075,56             0,19
groen       97585        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133213,05     462062,76          21           209,17          2705,07             0,23
groen       97610        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133015,12     462234,15          53           382,19          2296,96             0,52

groen       97624        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133034,80     461645,92          13           206,99          2135,37             2,59
groen       97631        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     132821,26     461941,64          66           647,16          9835,80             0,13
groen       97637        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133003,88     462237,50           7            20,71             6,64             1,04
groen       97638        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133338,99     461961,06          55           722,84         17199,41             0,29
groen       97641        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133038,01     461890,70          13            69,78           183,24             0,22

groen       97642        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     133136,46     461727,89          21           459,88          7295,99             0,24
groen       97668        1217 09:02, 25 sep 2018 groen groen Polygoon     132665,28     461817,15           7           114,13           203,28             0,45
berm       97675        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132898,43     462009,61          29           175,60           325,27             0,37
berm       97706        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132792,74     462101,04          26           177,85           251,63             0,60
berm       97736        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132774,83     462115,20          11            54,25            95,93             0,08

berm       97737        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132912,96     461994,60          10            62,60           129,03             1,02
berm       97740        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     133173,14     461757,53           7            27,74            31,29             0,02
berm       97746        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132792,74     462101,04          26           177,51           251,26             0,28
berm       97777        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132764,76     462125,17          10            18,67             4,91             0,49
berm       97804        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132764,74     462124,68          10            18,67             4,91             0,49

berm       97817        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     133186,60     461751,13          12            92,30           123,33             0,27
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf
tuin             3,57 0,50
tuin            67,29 0,50
groen            26,30 0,80
groen            10,65 0,80
groen            26,69 0,80

groen             6,13 0,80
groen            26,47 0,80
groen            24,87 0,80
groen            20,97 0,80
groen            56,34 0,80

groen            15,96 0,80
groen            17,63 0,80
groen            26,19 0,80
groen            35,42 0,80
groen            11,06 0,80

groen            53,46 0,80
groen            18,96 0,80
groen            61,28 0,80
groen            47,56 0,80
groen            26,88 0,80

groen            46,33 0,80
groen            37,91 0,80
groen            10,21 0,80
groen            58,02 0,80
groen            21,22 0,80

groen            46,83 0,80
groen            53,46 0,80
berm            32,68 0,80
berm            30,13 0,80
berm            15,35 0,80

berm            20,51 0,80
berm            11,17 0,80
berm            30,13 0,80
berm             4,53 0,80
berm             4,53 0,80

berm            20,52 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte
berm       97844        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     132951,50     461961,89          10            45,10            84,43             1,32
berm       97870        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     133109,56     461811,46          20           116,42            94,22             0,25
berm       97895        1218 09:01, 25 sep 2018 berm berm Polygoon     133143,22     461798,52          22           131,15           244,61             0,10
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf
berm            16,43 0,80
berm            34,95 0,80
berm            22,93 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B
--       97122           0 21:44, 24 sep 2018    -1837533           3 Wnp.01 Kavel 1 Punt     132971,01     461956,88      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97123           0 21:44, 24 sep 2018    -1837539           3 Wnp.02 Kavel 1 Punt     132969,96     461961,16      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97124           0 21:44, 24 sep 2018    -1837545           3 Wnp.03 Kavel 1 Punt     132975,79     461956,49      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97125           0 21:44, 24 sep 2018    -1837551           3 Wnp.04 Kavel 1 Punt     132981,72     461963,65      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97126           0 21:44, 24 sep 2018    -1837557           3 Wnp.05 Kavel 1 Punt     132980,12     461967,80      0,00 Relatief      1,50      4,50

--       97127           0 21:44, 24 sep 2018    -1837563           2 Wnp.06 Kavel 1 Punt     132975,63     461967,80      0,00 Relatief --      4,50
--       97128           0 21:44, 24 sep 2018    -1837569           1 Wnp.07 Kavel 1 Punt     132972,08     461966,35      0,00 Relatief      1,50 --
--       97129           0 21:44, 24 sep 2018    -1837575           1 Wnp.08 Kavel 1 Punt     132972,57     461970,05      0,00 Relatief      1,50 --
--       97130           0 21:44, 24 sep 2018    -1837581           1 Wnp.09 Kavel 1 Punt     132975,89     461971,43      0,00 Relatief      1,50 --
--       97131           0 21:44, 24 sep 2018    -1837587           3 Wnp.10 Kavel 2 Punt     132989,05     461941,71      0,00 Relatief      1,50      4,50

--       97132           0 21:44, 24 sep 2018    -1837593           3 Wnp.11 Kavel 2 Punt     132987,41     461945,74      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97133           0 21:44, 24 sep 2018    -1837599           3 Wnp.12 Kavel 2 Punt     132993,95     461942,03      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97134           0 21:44, 24 sep 2018    -1837605           3 Wnp.13 Kavel 2 Punt     132999,28     461948,54      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97135           0 21:44, 24 sep 2018    -1837611           3 Wnp.14 Kavel 2 Punt     132997,87     461952,83      0,00 Relatief      1,50      4,50
--       97136           0 21:44, 24 sep 2018    -1837617           2 Wnp.15 Kavel 2 Punt     132993,62     461953,02      0,00 Relatief --      4,50

--       97137           0 21:44, 24 sep 2018    -1837623           1 Wnp.16 Kavel 2 Punt     132989,62     461951,42      0,00 Relatief      1,50 --
--       97138           0 21:44, 24 sep 2018    -1837629           1 Wnp.17 Kavel 2 Punt     132990,69     461955,54      0,00 Relatief      1,50 --
--       97139           0 21:44, 24 sep 2018    -1837635           1 Wnp.18 Kavel 2 Punt     132993,55     461956,38      0,00 Relatief      1,50 --
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Invoergegevens van het model

Model: Herenweg 9 en 10
ETa - GCK_Stichtse_Vecht_Weg - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Hoogtes Gevel
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja

--      7,50 -- -- -- --/4,50/7,50 Ja
-- -- -- -- -- 1,50 Ja
-- -- -- -- -- 1,50 Ja
-- -- -- -- -- 1,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja

--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- 1,50/4,50/7,50 Ja
--      7,50 -- -- -- --/4,50/7,50 Ja

-- -- -- -- -- 1,50 Ja
-- -- -- -- -- 1,50 Ja
-- -- -- -- -- 1,50 Ja
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