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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding 

Aannemersbedrijf Noord vof. is voornemens ter plaatse van een voormalig bedrijfspand aan de 

Wilhelminastraat 39a te Breukelen 18  appartementen te realiseren. De ontwikkeling van de 
appartementen past echter niet binnen het vigerende bestemmingsplan, hierdoor is een nieuw 
ruimtelijke kader noodzakelijk.    

Het doel van deze ruimtelijke onderbouwing is het ruimtelijk en juridisch mogelijk maken, van het in 
strijd met het vigerende bestemmingsplan zijnde bouwplan.  

1.2. Ligging 

De ontwikkeling vindt plaats aan de Wilhelminastraat 39a te Breukelen, de huidige bedrijfsloods is in 
gebruik als timmerwerkplaats en opslag.  
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2. RELEVANT BELEID 
 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het voor het project relevante rijks-, provinciaal, regionaal 

en gemeentelijk beleid.  
 

2.1 Rijksbeleid 
Het Rijksbeleid biedt geen concrete kaders voor de voorstaande ontwikkeling. 
 

2.2 Provinciaal beleid 
 

Streekplan Utrecht 2005-2015 
Het streekplan Utrecht 2005-2015, vastgesteld op 13 december 2004, geeft het ruimtelijk 

ontwikkelingsbeeld voor de provincie weer tot aan 2015. Bij besluit van 23 juni 2008 is besloten dat 

het streekplan dient te worden beschouwd als een structuurvisie als bedoeld in de nieuwe Wet 

ruimtelijke ordening (Wro). 
 
Het streekplan vormt een nadere uitwerking van het rijksbeleid en heeft een sterk integrerend karakter, 
waarbij ruimtelijk relevante aspecten van alle andere provinciale beleidsterreinen op elkaar zijn 
afgestemd. Gemeenten hebben vervolgens de bevoegdheid het beleid vast te leggen in 
bestemmingsplannen, waarmee de juridische basis is gelegd voor feitelijke uitvoering van beleid.  

 

 
Afbeelding 3: Streekplan 
 
De kern Breukelen heeft volgens bovenstaande uitsnede uit de plankaart van streekplan Utrecht de 
kwalificatie stedelijk gebied. De locatie (aangegeven met een pijl) ligt binnen de rode contour. 
Inhoudelijk betekent dit dat er ruimte is voor het uitvoeren van stedelijke ontwikkelingsambities.  

 
Nieuwe Provinciale Structuurvisie 
De provincie Utrecht werkt aan een nieuwe ruimtelijke structuurvisie. In deze nieuwe structuurvisie 
wordt de strategie van Utrecht 2040 in ruimtelijke zin verder uitgewerkt.  De nieuwe structuurvisie zal 
het beleid voor de periode 2015-2025 omvatten. De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie heeft van 3 
april tot en met 14 mei 2012 ter inzage gelegen en zal naar verwachting eind 2012 door Provinciale 
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Staten worden vastgesteld. Bij de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie zal ook een (nieuwe) 
Verordening worden vastgesteld.  
 
De Provinciale Structuurvisie beoogt een aantrekkelijke provincie te creëren om te wonen, werken en 
recreëren. De met vele regiopartijen opgestelde Strategie Utrecht 2040 vormt daarvoor het 
uitgangspunt. De doelen uit Strategie Utrecht 2040 vragen om een integrale aanpak die resulteert in 
drie pijlers:  

 een duurzame leefomgeving  

 vitale dorpen en steden  

 landelijk gebied met kwaliteit  
 
Deze drie pijlers leiden tot de volgende belangrijke beleidsopgaven; opgaven die nodig zijn om de 
provincie Utrecht aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats. Daarbij ligt onder meer een accent op 
de binnenstedelijke opgave. De provincie wil ten minste 2/3 van de woningbouwopgave binnenstedelijk 
realiseren. Dit sluit aan bij de vraag, vergroot het draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer 
en vermindert de druk op het landelijk gebied. Verminderen van het overschot aan kantoren en 
herstructurering van bedrijventerreinen, maken ook deel uit van de binnenstedelijke opgave.  
 
Concreet doet de nieuwe Provinciale Structuurvisie specifieke uitspraken ten aanzien van het 
woningbouwprogramma van de gemeente Stichtse Vecht. Voor de totale gemeente wordt uitgegaan 
van een woningbouwprogramma van 1800 woningen in het stedelijk gebied op diverse locaties, 
waarvan 400 woningen in het project Hof van Breukelen in de periode tot 2028. De onderhavige 
ontwikkeling past binnen het woningbouwprogramma.  
 
Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben in september 2009 de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening vastgesteld. Het doel van de verordening is om de provinciale belangen op het gebied 

van de ruimtelijke ordening te laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. De verordening bevat 

geen beleidsregels die concreet zijn voor deze ruimtelijke onderbouwing. Onlangs is het ontwerp van 

de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 vastgesteld. 

 

2.3 Gemeentelijk beleid 

 
Vigerend bestemmingsplan  
Het perceel heeft in het vigerende bestemmingsplan ‘Breukelen Zuid’ de bestemming ‘Handel en 
Nijverheid I’. De ontwikkeling van de 18 appartementen past niet binnen deze bestemming en is dus 
strijdig met het vigerende bestemmingsplan. 

 

Gemeentelijke structuurvisie. 
In januari 2002 is de Structuurvisie Gemeente Breukelen vastgesteld.  

 

Woonvisie 
De voormalige gemeente Breukelen heeft een woonvisie opgesteld, hierin is het voorgenomen 

woonbeleid verwoord voor een periode van 2008 tot 2012. 

In de woonvisie worden de volgende doelen nagestreefd:  

 Passend huisvesten van de inwoners in de diverse kernen van de voormalige gemeente 

Breukelen; 

 Bieden van gevarieerde en duurzame woonmilieus; 

 In stand houden van het bestaande voorzieningenniveau; 

 Behouden van het groene karakter. 
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De ontwikkeling van de 18 appartementen komt de in de woonvisie gestelde doelen tegemoet. 

 

Stedenbouwkundige visie ‘Rond de Kerkvaart’ 

De stedenbouwkundige visie ‘Rond de Kerkvaart’ geeft een ruimtelijke visie voor het gebied ten 

westen van het oude centrum van Breukelen. De visie betreft dus een grote gebied dan de 

onderhavige locatie. Naast de ruimtelijke visie wordt er ingegaan op drie deelgebieden, de 

uitgangspunten zijn van algemene aard. Het gebied tussen de Wilhelminastraat en het Amsterdam-

Rijn kanaal is één van de drie deelgebieden. De ontwikkeling op het perceel aan de Wilhelminastraat 

39a dient te voldoen, indien relevant, aan de onderstaand gestelde stedenbouwkundige 

randvoorwaarden voor dit gebied. Deze randvoorwaarden gelden nadrukkelijk voor het gehele 

deelgebied en zijn allemaal specifiek van toepassing op de onderhavige locatie 

 

 de bebouwingstructuur dient een afgerond bouwblok te vormen met voorkanten naar alle 

omliggende randen; 

 bijzonder zorgvuldig zal moeten worden omgegaan met de aansluiting op de bestaande 

woningen in het gebied; 

 de hoogteopbouw zal passen bij die in de omgeving, met overwegend twee lagen met een 

kap; 

 in de noordwesthoek is een accent van drie lagen met een kap of opbouw toegestaan;  

 de bouwmassa zal bij de kleinschaligheid van de omliggende bebouwing moeten aansluiten 

(segmentering of parcelering van de nieuwbouw); 

 de bebouwing dient een kap te krijgen; 

 een lus rondom de locatie zal de basis vormen van de ontsluiting, een smal woonpad zal 

daartoe langs het kanaal worden aangelegd; 

 het parkeren dient geheel op eigen terrein te worden gerealiseerd (binnenterrein, 

parkeergarage onder de bebouwing of drive-in langs de kanaalzone), ook het 

bezoekersparkeren dient in eerste instantie in het plangebied te worden opgelost; 

 het bestaande groen dient te worden versterkt op de routes tussen het kanaal en het centrum; 

 de groenzone langs het kanaal dient een fraaie nieuwe inrichting te krijgen, als onderdeel van 

een grotere doorgaande groenstructuur; 

 geluidscontouren als die van het spoor en de autosnelweg als mede de eisen van 

Rijkswaterstaat meegenomen worden in het ontwerp; 

 langs het kanaal dient middels stoepjes de overgang tussen privé en openbaar worden 

vormgegeven; 

 langs de overige zijden zijn voortuinen op zijn plaats met hagen als erfafscheiding. 

 

Voor het bouwplan als beschreven in hoofdstuk 3 zijn bovenstaande randvoorwaarden als 

uitgangspunt genomen. Op hoofdlijnen voldoet het bouwplan aan de stedenbouwkundige visie 

‘Rond de Kerkvaart’. Het bouwplan betreft echter niet het gehele gebied dat is opgenomen in de 

stedenbouwkundige visie en derhalve zijn niet alle randvoorwaarden van toepassing. 
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Afbeelding 4: Illustratie stedenbouwkundige randvoorwaarden Locatie Wilhelminastraat 
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3. PROJECTOMSCHRIJVING EN LIGGING 

 
3.1. Bestaande situatie 
 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op een perceel aan de Wilhelminastraat 39a 

in Breukelen. De Wilhelminastraat bestaat voornamelijk uit rijwoningen met twee lagen en een 

langskap. Aan de straatzijde waar de ontwikkeling plaats vindt grenst de bebouwing direct aan de 

straat, de ontwikkeling zal deze rooilijn doorzetten. Parkeren wordt voornamelijk opgelost aan 

weerszijden in de straat. Dwars op de Wilhelminastraat is de Marijkestraat gelegen, welke qua 

structuur overeenkomt, alleen de bouwhoogte betreft hier één laag met een kap. De overige omgeving 

bestaat in meer noordelijke richting uit gestapelde appartementencomplexen  

 

De huidige bebouwing betreft een sterk verouderde bedrijfsloods, welke momenteel dienst doet als 

klus- / opslagruimte voor een timmerbedrijf. Aan de achterzijde van de appartementen bevindt zich 

een hofje, een doodlopende ontsluitingsweg vanuit het Domineeslaantje. Aan het hofje zijn woningen 

gelegen, die grenzen aan het geprojecteerde appartementencomplex. Ten westen van het hofje 

bevinden zich een aantal kleine bedrijfsruimtes, waaronder de gemeentewerf.  
 

3.2. Projectomschrijving 
 

3.2.1. Hoofdopzet  

Het appartementencomplex bestaat uit in totaal 18 (starters)appartementen verdeeld over twee 

bouwlagen en een kapverdieping. Het complex bestaat uit drie geschakelde bouwmassa’s en beschikt 

over twee entrees. 

 

3.2.2  Stedenbouwkundige inpassing 
Het bouwplan is ontwikkeld aan de hand van de stedenbouwkundige visie ‘Rond de Kerkvaart’. De 

bouw- en goothoogte van het complex zijn afgestemd op de belendende bebouwing. De bouwhoogte 

van het appartementencomplex bedraagt ruim 9 meter, de goothoogte ligt op 6 meter. Daarmee wordt 

de beeldbepalende gootlijn van de aangrenzende woning gecontinueerd en ontstaat er eenheid in het 

straatbeeld (zie afbeelding 5). Wat betreft bouw- en goothoogte sluit het appartementencomplex 

optimaal aan op de bestaande bebouwing aan de Wilhelminastraat.  

 

 
Afbeelding 5: Continuering van de gootlijn 
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Het bouwblok wordt uitgevoerd in drie bouwlagen, waarbij de derde laag als kap wordt uitgevoerd. 

Daarmee wordt toepassing gegeven aan de stedenbouwkundige visie, waarin de voorkeur voor twee 

lagen met een kap wordt uitgesproken. Door de toepassing van plasticiteit in de gevel is het 

gevelbeeld onderbroken. Het bouwblok wordt aan de zijde van de Wilhelminastraat onderbroken door 

twee teruggelegen entrees, waardoor er vanuit visueel oogpunt sprake lijkt te zijn van drie 

afzonderlijke bouwmassa’s. Hierdoor oogt het geheel minder massief en ontstaat een rustiger doch 

sterker straatbeeld, geheel conform de gemeentelijke uitgangspunten. 

 
Aan de achterzijde van het appartementencomplex zijn enkele uitstekende balkons aangebracht, 
evenals Franse balkons. Door de toepassing van Franse balkons wordt de gootlijn zoveel mogelijk 
gecontinueerd en de kap slechts minimaal doorbroken. Enkele appartementen op de begane grond 
zijn enigszins vergroot door middel van een  aanbouw onder de balkons.  

 

Het materiaal- en het kleurgebruik van het appartementencomplex is eveneens zorgvuldig afgestemd 

op de directe omgeving. De gevels worden uitgevoerd in een traditionele bruinrode baksteen en het 

dak wordt belegd met gebakken rode pannen. Hiermee wordt nadrukkelijk overeenstemming gezocht 

met het bouwblok aan de overzijde van de straat. De teruggelegen dakdelen worden uitgevoerd in 

zink. 

 

3.2.3. Parkeren 
Het parkeren wordt deels opgelost op de aan de noordzijde grenzende parkeerplaats (18 plaatsen). 

Deze parkeerplaats wordt in dezelfde fase als het plan gerealiseerd, maar maakt geen deel uit van de 

vergunningsaanvraag. 

 

In de bestaande situatie is er geen gebouwde parkeergelegenheid aanwezig. Dit houdt in dat de 

bestaande parkeervoorzieningen geacht wordt in de omgeving aanwezig te zijn. Op basis van de 

berekeningsmethode van de  CROW betekent dit:        

 

Nieuwbouw Parkeernorm Te realiseren 

18 startersappartementen  1,3 pp/ woning 23,4 pp 

Bestaande situatie  Parkeernorm In omgeving 

550 m² bedrijfsruimte 0,8 pp/ 100 m² BVO 4,4 pp 

200 m² kantoorruimte 1,5 pp/ 100 m² BVO 3 pp 

Afbeelding 6: bouwplan 
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In totaal dienen er 23,4 parkeerplaatsen te zijn, dit is inclusief de aanwezige parkeerplaatsen op straat 

(in omgeving). Er dienen 23,4 – 7,4 = 16 extra parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. De 18 aan de 

noordzijde van het plan te realiseren parkeerplaatsen lossen dit ruimschoots op. Het rapport 

‘Parkeeronderzoek Wilhelminastraat 39a,  Breukelen’ van DTV Consultants (d.d. 29 juni 2012) geeft 

een nadere onderbouwing voor het aspect parkeren en is opgenomen in de bijlage. 
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4. (MILIEU)PLANOLOGISCHE ASPECTEN 

 
4.1 Waterhuishouding 

 

4.1.1. Kader 

 

Rijksbeleid 
Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en is 

opgesteld voor de planperiode 2009 - 2015. Het Nationaal Waterplan is in december 2009 door de 

ministerraad vastgesteld. 

 

Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Het Rijk streeft naar 

een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer en heeft de ambitie om de komende decennia te 

investeren in bescherming tegen overstromingen en in de zoetwatervoorziening. Voor een duurzaam 

en klimaatbestendig watersysteem is het van belang bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden 

met waterhuishoudkundige eisen op de korte en de lange termijn. Om een duurzaam en 

klimaatbestendig watersysteem te bereiken moet het water meer bepalend zijn bij de besluitvorming 

over grote ruimtelijke opgaven dan voorheen. De mate van bepalendheid wordt afhankelijk gesteld 

van, onder meer, de omvang en de aard van de ingrepen, bestaande functies, nieuwe andere 

ruimteclaims en de bodemgesteldheid van een gebied. 

 

In de Waterwet (2009) zijn acht oude waterwetten samengebracht. De Waterwet regelt het beheer van 

de waterkeringen, het oppervlaktewater en het grondwater, verbetert de samenhang tussen 

waterbeleid en ruimtelijke ordening en zorgt voor een eenduidige bestuurlijke procedure en daarbij 

behorende rechtsbescherming voor besluiten. De Waterwet dient als paraplu om de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) te implementeren en geeft ruimte voor implementatie van toekomstige 

Europese richtlijnen. 

 

De waterschappen krijgen een nieuwe bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen voor 

grondwateronttrekkingen, bemalingen en infiltraties, met uitzondering van onttrekkingen voor 

drinkwater, koude- en warmteopslag en grote industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 

m3/jaar. Gemeenten krijgen verdergaande taken en bevoegdheden in het kader van de zorgplicht 

voor het inzamelen van afvalwater in de riolering en voor hemelwater en grondwater. 

 

De hoofddoelstellingen van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn: het waarborgen van het 

veiligheidsniveau bij overstromingen en het verminderen van wateroverlast. Daarbij wordt de voorkeur 

gegeven aan ruimtelijke maatregelen boven technische maatregelen.  

 

In het NBW is ook de watertoets als procesinstrument opgenomen. De watertoets is het proces van 

vroegtijdig informeren, adviseren en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke 

plannen en besluiten. Het doel van dit instrument is waarborgen dat de waterhuishoudkundige 

doelstellingen expliciet in beschouwing worden genomen als het gaat om waterhuishoudkundig 

relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Uitvoering van de watertoets betekent in feite dat de 

gemeente en de waterbeheerder samenwerken bij het uitwerken van ruimtelijke plannen, zodat 

problemen in het gebied zelf en de omgeving worden voorkomen. De watertoets is sinds 2003 

verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening 1985 (Bro 1985), is overgenomen in het nieuwe Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) en hiermee verplicht voor alle ruimtelijke plannen en besluiten.  
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In 2008 is het NBW geactualiseerd met als doel de watersystemen in 2015 op orde te krijgen, vooral 

op het gebied van wateroverlast en watertekort. 

 

In 2000 is de Europese KRW van kracht geworden. De KRW geeft een kader voor de bescherming 

van de ecologische en chemische kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. 

In 2000 heeft de commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB21) advies uitgebracht over het toekomstig 

waterbeheer in Nederland. Belangrijk onderdeel van WB21 is het uitgangspunt van ruimte voor water. 

Er mag geen afwenteling plaatshebben; berging moet binnen het stroomgebied plaatshebben. Dit 

betekent onder andere het aanwijzen en in stand houden van waterbergingsgebieden. Daarnaast 

wordt verdroging bestreden en worden watertekorten verminderd. 

 

4.1.2 Onderzoek en conclusie 

 
De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wro, Bro en het Nationaal 

Bestuursakkoord Water (NBW) 2003 en 2008. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten 

van meet af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Hierbij wordt er getoetst aan vijf 

thema’s; waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkeringen, afvalwaterketen en beheer en onderhoud van 

nieuw oppervlaktewater.  

 

Waterkwantiteit; 
In het plangebied is in de huidige situatie geen oppervlaktewater aanwezig. Het totaal aantal m² 

(mogelijk) verhard oppervlak neemt in de nieuwe situatie niet of nauwelijks toe ten opzichte van de 

huidige situatie. Hierdoor wordt er van uitgegaan dat er geen compensatie voor waterberging 

noodzakelijk is. 

 

Waterkwaliteit  
Bij de ontwikkeling van de 18 appartementen worden geen materialen gebruikt die eventueel 

oppervlaktewater kunnen vervuilen, zoals bijvoorbeeld koperen, loden of zinken dakbedekking en 

chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.  

 

Waterkeringen 
In de nabijheid van het plangebied is het Amsterdam Rijnkanaal, het plangebied ligt echter buiten het 

invloedsgebied en hiermee ook buiten de restricties welke de waterkering met zich meebrengt.   

 

Afvalwaterketen 
Vooralsnog wordt uitgegaan van het afkoppelen van vuilwater en hemelwater op een gescheiden 

rioleringsstelsel. 

 

Beheer en onderhoud van nieuw oppervlaktewater 

Er wordt geen nieuw oppervlaktewater gerealiseerd in het plangebied. Compenserende maatregelen 

zijn niet noodzakelijk.  
 
Conclusie 

Het verhard oppervlak neemt in vergelijking met de huidige situatie niet of nauwelijks toe, bij de 

planrealisatie dient het gebruik van niet logende materialen in acht te worden gehouden, om de 

kwaliteit van het  (afvloeiende) water in stand te houden.  
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4.2. Geluidhinder 
 

4.2.1. Kader 

 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat indien nieuwbouw van woningen en/of andere 

geluidgevoelige objecten mogelijk worden gemaakt, de van belang zijnde geluidhinderaspecten 

moeten worden onderzocht. De verschillende uitvoeringsbesluiten van de Wet geluidhinder zijn 

geregeld in het Besluit geluidhinder. 

 

Toetsingskader wegverkeerslawaai 
Het toetsingskader voor wegverkeerslawaai is ondergebracht in de Wgh. Binnen de geluidszone van 

gezoneerde wegen dient voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen te worden voldaan aan de 

normen en eisen vanuit de Wgh. De Wgh stelt dat de geluidsbelasting bij nieuwe geluidsgevoelige 

bestemmingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai in principe niet meer dan 48 dB mag 

bedragen. 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen hogere grenswaarden worden vastgesteld van 53 tot 58 dB in 

buitenstedelijke situaties en 63 dB in stedelijke situaties. Voor vervangende nieuwbouw is voor 

stedelijke situaties een waarde van 68 dB mogelijk. Voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen 

moet worden getoetst of wordt voldaan aan de normen en eisen van de Wgh. 

 

Geluidszones langs wegen 

Langs alle wegen, met uitzondering van woonerven en 30 km/h-gebieden, bevinden zich geluidszones 

op grond van de Wgh. Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel 

van geluidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De breedte van een 

geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of 

buitenstedelijk). De geluidszone ligt aan weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant van de weg. 

Onder stedelijk gebied wordt verstaan: “het gebied binnen de bebouwde kom, doch met uitzondering 

van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen zone van een autoweg of 

autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens”. De zonebreedte wordt 

in onderstaande tabel weergegeven: 

 

 aantal rijstroken zonebreedte 

stedelijk 

binnen de bebouwde kom 

(met uitzondering van autowegen en autosnelwegen) 

1 of 2 200 m 

3 of meer 350 m 

buitenstedelijk 

buiten de bebouwde kom, autowegen en 

autosnelwegen 

 

1 of 2 250 m 

3 of 4 400 m 

5 of meer 600 m 

 

Dosismaat 

De geluidshinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (Lday-evening-night). 

Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde 

geluidsniveau over een etmaal. 
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Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 
Op grond van het artikel 110g van de Wgh mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer 

worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen 

worden. Voor wegen met een lagere snelheid dan 70 km/h geldt een aftrek van 5 dB. Voor snelheden 

van 70 km/h en hoger geldt een aftrek van 2 dB. Deze aftrek is, tenzij anders vermeld, toegepast. 

 

Op de locatie is een 18-tal appartementen voorzien, ondergebracht in drie woonlagen waarvan de 

bovenste in een kap. De woningen zijn geluidsgevoelige bestemmingen in het kader van de Wgh.  De 

locatie ligt binnen de geluidzone van de Rijksweg A2 en de Amerlandseweg (het verlengde van de 

Brugoprit).  

De Wilhelminastraat en andere wegen in de directe omgeving hebben een 30 km/uur regime en 

behoeven derhalve niet getoetst te worden aan de Wgh. De geluidsbelasting vanwege de Rijksweg A2 

en vanwege de Amerlandseweg op het plan moet worden berekend en getoetst aan de Wgh. Indien 

de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt zal een hogere waarde moeten worden 

afgegeven.  

 

Toetsingskader railverkeerslawaai 
Het wettelijk kader met betrekking tot railverkeerslawaai is ondergebracht in de artikelen 105 tot en 

met 107 van de Wgh. In het Besluit geluidhinder is de regelgeving verder uitgewerkt. 

 

Geluidzones langs spoorwegen 

Bij spoorweglawaai is de breedte van de zone langs een spoorweg onder andere afhankelijk van het 

aantal sporen en de verkeersintensiteit. In de Regeling Zonekaart spoorwegen is per spoortraject de 

zonebreedte vastgesteld. De zone is een gebied waarbinnen voor alle geluidsgevoelige 

bestemmingen geldt dat getoetst moet worden aan de grenswaarden vastgelegd in het Besluit 

geluidhinder.  

 

Indien binnen de zone van een spoorweg geluidsgevoelige bestemmingen (woningen, scholen, 

ziekenhuizen e.d.) kunnen worden gebouwd door de vaststelling of herziening van een 

bestemmingsplan, dan moeten grenswaarden in acht worden genomen. 

 

De geluidbelasting vanwege spoorweglawaai wordt net als wegverkeerslawaai uitgedrukt in de Lden. 

De grenswaarden voor nieuw te realiseren geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van een 

spoorweg is vastgelegd in artikel 4.9 Bgh (voorkeurs-grenswaarde) en artikelen 4.10 t/m 4.12 Bgh 

(hoogst toelaatbare geluidsbelasting). zie onderstaande tabel: 

 

Bestemming 
Voorkeurs 

grenswaarde 

Hoogst toelaatbare 

geluidsbelasting 

Woning 55 dB

(artikel 4.9, lid 1 Bgh) 

68 dB

(artikel 4.10 Bgh) 

 

De locatie ligt binnen de geluidzones van de spoorlijn Amsterdam – Utrecht, trajectnummer 386 met 

een zonebreedte van 600 meter. De geluidsbelasting vanwege railverkeerslawaai op het plan moet 

worden berekend en getoetst aan de Wgh. Indien de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde 

overschrijdt zal een hogere waarde moeten worden afgegeven.  
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4.2.2.  Onderzoek 
 
Rekenmethode 
De berekeningen voor weg- en railverkeerslawaai zijn uitgevoerd op de gevels van de nieuwe 
woningen, per bouwlaag op circa 1,5 meter boven vloerniveau. Overeenkomstig het geluidmodel van 
Rijkswaterstaat is als standaard gerekend met een zachte bodem (bodemabsorptie 100%), behalve in 
bodemgebieden die in het model zijn aangegeven als hard.  
 
De geluidsbelasting vanwege de Amerlandseweg, A2 en de spoorlijn is bepaald conform de 
Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift Geluidhinder 2006. Conform de Wet 
Geluidhinder is de uitkomst uitgedrukt in de Lden-waarde.  
 
Berekeningsresultaten wegverkeer 
Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van de Amerslandseweg op alle 
waarneempunten lager is dan de voorkeursgrenswaarde. De geluidsbelasting ten gevolge van de 
Rijksweg A2 blijkt op de voorgevel en de zijgevels tot 5dB hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar 
lager dan de maximale grenswaarde. Op de achtergevel wordt de voorkeursgrenswaarde niet 
overschreden. 
 
De geluidsbelasting, inclusief aftrek conform artikel 110g van de Wet Geluidhinder, ten gevolge van 
deze wegen is opgenomen in bijlage 2. 
 
Op basis van de berekening wordt een verzoek tot hogere grenswaarden ingediend. De hogere 
grenswaarden zijn weergegeven in onderstaande tabel. De maximale grenswaarde wordt niet 
overschreden. 
 

 
 
Berekeningsresultaten railverkeer 
De geluidsbelasting ten gevolge van railverkeer op gevels is maximaal 54 dB. De 
voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt niet overschreden. 
 
4.2.3.  Conclusie 
De nieuwe planontwikkeling voor het realiseren van 18 startersappartementen aan de 
Wilhelminastraat 39 te Breukelen ligt binnen de invloedssfeer van de Rijksweg A2, de Amerlandseweg 
en de spoorlijn Amsterdam – Utrecht. Om deze reden is de geluidsbelasting ter plaatse van de nieuwe 
woningen bepaald op grond van de Wet Geluidhinder. De toekomstige geluidsbelasting ten gevolge 
van wegverkeer op de Amerlandseweg van de nieuw te bouwen woningen is op geen enkele gevel 
hoger dan de voorkeursgrenswaarde. De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de 
Rijksweg A2 is op 12 woningen tot 5 dB hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de 
maximale grenswaarde. De toekomstige geluidsbelasting ten gevolge van railverkeer op de gevels  
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van de nieuw te bouwen woningen is op geen enkele gevel hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Er 
wordt daarom een verzoek verdiend tot het verlenen van hogere grenswaarden. 
 
De overige geluidsbelastingen, zowel veroorzaakt door weg- als railverkeer, voldoen aan de 
voorkeursgrenswaarden uit de Wet Geluidhinder. Met behulp van berekeningen van de geluidsisolatie 
van de gevel kan aan de vereiste Ga;k niveaus conform het Bouwbesluit worden voldaan. 
 

4.3. Bodemkwaliteit 

 

4.3.1. Kader 
 
Wet bodembescherming  
Als sprake is van ernstige bodemverontreiniging dan is de Wet bodembescherming (Wbb) van kracht. 

Het doel van de Wbb is in de eerste plaats het beschermen van de (land- of water-) bodem 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.  

 

Op 1 januari 2006 is de Wbb ingrijpend aangepast omdat het beleid met betrekking tot 

bodemsaneringen veranderde. De Wbb kent nu een viertal regelingen die alle vier een ander 

onderdeel van bodembescherming voor hun rekening nemen: 

 Een regeling voor de bescherming van de bodem waarin ook staat dat degene die de bodem 

verontreinigt, zelf verantwoordelijk is voor het verwijderen van de vervuiling. De overheid kan 

dwingen tot sanering als de verontreiniging na 1987 is ontstaan. 

 Een bijzondere regeling voor de aanpak van nieuwe bodemverontreiniging die is ontstaan als 

gevolg van een ongewoon voorval (calamiteit). 

 Een regeling voor de verontreiniging die is ontstaan voor de Wbb in werking trad in 1987 

(historische bodemverontreiniging). Ook in die gevallen geldt dat de vervuiler zelf de 

verontreiniging verwijdert. Als er geen vervuiler (meer) is, omdat het bedrijf niet meer bestaat 

en er geen rechtsopvolger is, zal de sanering door de overheid worden uitgevoerd.  

 Een regeling voor de aanpak van verontreiniging in de waterbodem. Rijkswaterstaat heeft 

vooral met deze regeling te maken. De regeling geldt voor alle waterbodemverontreiniging, of 

de vervuiling nu voor of na 1987 is ontstaan.    

 

Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop 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.  
 
Besluit bodemkwaliteit 
Het doel van het Besluit bodemkwaliteit (2008) is de bodem beter te beschermen en meer ruimte te 

bieden voor nieuwe bouwprojecten. Ook geeft het besluit gemeenten en provincies meer 

verantwoordelijkheid om de bodem te beheren. 

 

Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) is opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Het besluit heeft alleen 

betrekking op steenachtige bouwstoffen. Andere materialen worden in de praktijk ook toegepast als 

bouwstof maar vallen niet onder dit besluit. Voor grond en baggerspecie in oppervlaktewater en op 

landbodems gelden aparte regels die ook in het Besluit bodemkwaliteit zijn opgenomen; in 

tegenstelling tot bouwstoffen kunnen ze weer definitief deel gaan uitmaken van de bodem. Tot slot zijn 

in het Besluit bodemkwaliteit de kwaliteitsregels voor, ondermeer, bodemonderzoek, bodemsanering 
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en laboratoriumanalyses die worden uitgevoerd door adviesbureaus, laboratoria en aannemers 

(bodemintermediairs) vastgelegd. Deze regels zijn bekend onder de naam Kwalibo (kwaliteitsborging 

in het bodembeheer). Kwalibo bevat ook maatregelen om de kwaliteit van ambtenaren die 

bodembeleid maken of uitvoeren en het toezicht en de handhaving te verbeteren. 

 

4.3.2. Onderzoek en conclusie 

  
Op 4 maart 2011 heeft de provincie Utrecht op grond van de Wet bodembescherming een 

ontwerpbeschikking afgegeven voor een saneringsplan aan de Wilhelminastraat 39a in Breukelen. De 

verontreiniging is geregistreerd onder de Wbb-code UT031100064. Met het saneringsplan wordt het 

terrein geschikt voor het beoogde gebruik wonen met tuin en wordt voor het verspreidingsrisico een 

monitoringsprogramma uitgevoerd. Op het terrein wordt een leeflaag aangebracht van minimaal 1 

meter. Daaronder wordt ter plaatse van de bebouwing een dampdichte folie aangebracht. Bij de tuinen 

wordt een signaaldoek aangebracht. Dit betekent dat voor het terrein de gebruiksbeperking geldt dat 

niet dieper dan 1 meter in de grond mag worden gegraven en dat de dampdichte folie niet mag 

beschadigen. Het is niet toegestaan grondwater te onttrekken. Na afronding van de grondsanering 

wordt een tussenevaluatie ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd. Voor het grondwater wordt 

een monitoringsprogramma uitgevoerd totdat voldoende is aangetoond dat een stabiele eindsituatie is 

bereikt (na minimaal 5 jaar). Aanwezige monitoringsfilters mogen dan ook niet beschadigd worden. 

Het aspect ‘bodem’ belemmert gezien het bovenstaande de planvorming niet.  
 

4.4. Luchtkwaliteit 

 

4.4.1. Kader 
 

De kern van de Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer) is het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een bundeling maatregelen op 

regionaal, nationaal en internationaal niveau die de luchtkwaliteit verbeteren en waarin alle ruimtelijke 

ontwikkelingen/projecten zijn opgenomen die de luchtkwaliteit verslechteren.  

 

Het doel van de NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor de 

luchtverontreinigende stoffen, waarvan stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) de belangrijkste zijn. 

Met het van kracht worden van het NSL per 1 augustus 2009 zijn de tijdstippen waarop moet worden 

voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarden NO2 en PM10 van 40 µg/m3 aangepast. Het tijdstip 

waarop aan de normen voor PM10 moet worden voldaan is uitgesteld tot 11 juni 2011. Het tijdstip 

waarop aan de normen voor NO2 moet worden voldaan is voor Nederland 1 januari 2015.  

 

Naast de introductie van het NSL is de invoering van het begrip “niet in betekenende mate bijdrage” 

(NIBM) een belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de 

luchtkwaliteit als zowel de jaargemiddelde grenswaarde NO2 als PM10 niet meer toeneemt dan 3% van 

de jaargemiddelde grenswaarde van die stof. Dit betekent, kortweg, dat als de toename van de beide 

jaargemiddelde concentraties kleiner is of gelijk is aan 1,2 µg/m3 (3% van 40 µg/m3) een ontwikkeling 

kan worden beschouwd als een project die NIBM bijdraagt aan de luchtkwaliteit.  
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Een ruimtelijke ontwikkeling kan volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang vinden als: 

 de ontwikkeling is opgenomen in het NSL; 

 de ontwikkeling aangemerkt wordt als een NIBM-project; 

 de gestelde grenswaarden van bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit niet worden overschreden; 

 projectsaldering wordt toegepast. 

 

4.4.2. Onderzoek en conclusie 

 
Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer (Wm) in werking 

getreden. De ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het 

NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet 

meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen 

beoordelen of er voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-

nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 3% 

verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) als ‘niet in 

betekenende mate’ wordt beschouwd. Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen 

hebben op de luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de 'nibm-tool 12-05-2010' 

ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan niet in 

betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met behulp van deze rekentool is de toename 

van de stoffen NO2 en PM10 bepaald. Er is ervan uitgegaan dat in totaal 108 voertuigen per dag de 

locatie extra zullen bezoeken waarvan 3% bestaat uit vrachtverkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de berekeningen met de nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (een toename van 1,2 µg/m3 

NO2 of PM10) niet overschrijdt. Het plan draagt niet in betekende mate bij aan verslechtering van de 

luchtkwaliteit. Het plan wordt dan beschouwd als een nibm-project. Nader onderzoek naar de 

luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven. 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht verkregen in de luchtkwaliteit ter plaatse van 

het plangebied. Dit is gedaan aan de hand van de Saneringstool 3.1 (www.saneringstool.nl) die hoort 

bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hieruit blijkt dat de jaargemiddelde 

achtergrondconcentraties stikstofdioxide en fijn stof in 2011 ter plaatse van het plangebied ruim onder 
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de grenswaarden uit de Wlk liggen. Ter plaatse van het plangebied is dan ook sprake van een goed 

woon- en leefklimaat.  

 

4.5. Archeologie en cultuurhistorie 

 

4.5.1. Kader 

 
Wet op de archeologische monumentenzorg 

In de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) zijn de uitgangspunten van het Verdrag van 

Malta (1992) binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van 

archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de 

financiering van opgravingen, waarbij in beginsel geldt: “de veroorzaker betaalt”. Het belangrijkste 

doel van de wet is het behoud van het bodemarchief “in situ” (ter plekke), omdat de bodem de beste 

garantie biedt voor een goede conservering van de archeologische waarden. Het is verplicht om in het 

proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van 

archeologische waarden. Op die manier komt er ruimte voor overweging van archeologievriendelijke 

alternatieven.  

Na de invoering van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving hebben provincies de 

bevoegdheid gekregen om zogenaamde attentiegebieden aan te wijzen. Dit zijn gebieden die 

archeologische waardevol zijn of naar verwachting waardevol zijn. Gemeenten zullen in dat geval 

verplicht worden hun bestemmingsplan(nen) in het desbetreffende gebied te herzien. 

 

 

Provinciaal beleid 

Het provinciaal beleid voor de archeologische monumentenzorg is er in de eerste plaats op gericht 

waardevolle archeologische vindplaatsen te behouden in de bodem. Dit beleid is nader uitgewerkt en 

vastgelegd in het provinciale cultuurnota 2009-2012 en in het streekplan 2005-2015. Daarnaast heeft 

de provincie een rapport laten opstellen waarin voorstellen zijn opgenomen voor de aanwijzing van 

archeologische attentiegebieden. Dit zijn gebieden die de provincie extra waardevol vind als het gaat 

om het behoud van archeologische waarden. 

 
4.5.2. Onderzoek en conclusie 
De provincie Utrecht heeft een interactieve kaart met cultuurhistorische objecten en archeologische 

verwachtingswaarde in de provincie Utrecht samengesteld. Op het hoogste niveau is de 

Cultuurhistorische Hoofstructuur weergegeven, hetgeen een selectie is van de tijdlagen. Op het 

kleinste detailniveau zijn de aanwezige monumenten zichtbaar, waaronder de objecten uit het 

Monumenten Inventarisatie Project. De Romeinse Limes en de verdedigingslinies zijn eveneens 

geïntegreerd in de kaart. Op basis van de provinciale kaart bevinden zich geen cultuurhistorische 

objecten binnen of in de directe nabijheid van het plangebied, noch is er sprake van een 

archeologische verwachtingswaarde. 
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Afbeelding 7: Interactieve kaart van de provincie Utrecht 

 
4.5.3 Conclusie 
Er zijn vanuit archeologische en cultuurhistorisch oogpunt geen belemmeringen aanwezig voor het 
onderhavige initiatief. 

 

4.6. Ecologie 

 

4.6.1. Kader 

 

Soortenbescherming 
De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen 

en amfibieën. Van deze soortgroepen zijn alleen Huismuis, Bruine en Zwarte rat niet beschermd. Van 

de vissen, ongewervelde dieren (zoals vlinders, libellen en sprinkhanen) en planten zijn alleen de in 

de wet genoemde soorten beschermd.  

 

 

De Ffw gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat alleen onder bepaalde (zeer stringente) 

voorwaarden een inbreuk mag worden gemaakt op de bescherming van soorten en hun leefomgeving. 

Daarnaast beschermt de wet niet alleen soorten in het algemeen, maar ook individuen van soorten. 

 

Voor ruimtelijke ingrepen die gevolgen hebben voor een beschermde soort en / of zijn leefgebied moet 

een ontheffing op grond van de Ffw worden aangevraagd. Voor een aantal soorten geldt daarenboven 

het beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor werkzaamheden die uit een 

ruimtelijk plan voortvloeien dient voor de start van die werkzaamheden ontheffing te worden 

aangevraagd indien beschermde soorten voorkomen. Bij de vaststelling van een ruimtelijk plan dient 

duidelijk te zijn of en in hoeverre een ontheffing kan worden verkregen. 

De wettelijk beschermde soorten zijn ingedeeld in de volgende vier categorieën. 

• Meer algemene soorten (tabel 1 Ffw): voor deze soorten is een algemene vrijstellingsregeling 

van kracht in geval van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

• Andere, niet algemeen voorkomende soorten (tabel 2 Ffw), met uitzondering van beschermde 

inheemse vogels: ontheffing is alleen mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan aan de 

gunstige staat van instandhouding van de soort. Er is echter geen ontheffing nodig indien 

gewerkt wordt volgens een gedragscode. Deze code dient door een sector of ondernemer zelf 

opgesteld te worden en dient vervolgens goedgekeurd te zijn door het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 
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• Strikt beschermde soorten (tabel 3 Ffw): voor deze soorten dient in geval van ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling altijd ontheffing te worden aangevraagd van de Ffw. Ontheffing wordt 

alleen verleend indien er geen alternatief is en geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige 

staat van instandhouding van de soort. Voor soorten in tabel 3 die ook op Bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn (HR) voorkomen, wordt ontheffing echter alleen nog maar verleend indien er 

daarnaast een dwingende reden van groot openbaar belang is; dit is het gevolg van een 

uitspraak van de Raad van State in augustus 2009. 

• Beschermde inheemse vogels: deze vallen onder de Europese Vogelrichtlijn (VR). Ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling en dwingende redenen van groot openbaar belang zijn volgens 

rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS)  geen reden 

om ontheffing te verlenen. Ontheffing is uitsluitend toegestaan op basis van de 

ontheffingsgronden die in de VR zijn genoemd. Overigens is het, indien geen ontheffing nodig 

is, volgens de huidige interpretatie van de wet wel verplicht rekening te houden met het 

broedseizoen van vogels. Voor sommige vogelsoorten met vaste verblijfplaatsen geldt dat deze 

vaste verblijfplaatsen en het essentiële leefgebied jaarrond beschermd zijn. 

 

Indien soorten van tabellen 2 en/of 3 en/of vogels voorkomen, geldt dat een ontheffingsaanvraag niet 

aan de orde is indien mitigerende maatregelen (voorafgaand aan de ruimtelijke ontwikkeling) getroffen 

kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings-, en/of vaste rust- en verblijfplaats van de 

soort te garanderen. Er kan volstaan worden met het werken volgens een ecologisch werkprotocol, 

dat moet worden opgesteld door een deskundige; ook bij het overzetten van dieren moet een 

deskundige worden betrokken. Eventueel kan overigens wel ontheffing worden aangevraagd (die dan 

wordt afgewezen) om de mitigerende maatregelen te laten goedkeuren.  

 

Overigens geldt voor alle in het wild levende planten- en diersoorten de zogenaamde zorgplicht. Dit 

houdt in dat ‘voldoende zorg’ in acht moet worden genomen voor alle planten en dieren en hun 

leefomgeving. Concreet betekent dit dat bij ruimtelijke ontwikkeling gezorgd moet worden dat dieren 

niet gedood worden en dat planten verplant worden. Ook dient gelet te worden op bijvoorbeeld de 

voortplantingsperiode van amfibieën en de zoogperiode van zoogdieren. 

 

Gebiedsbescherming 
Het ministerie van LNV heeft in 1990 de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd. De EHS 

bestaat uit een netwerk van natuurgebieden. Het doel van de EHS is de instandhouding en 

ontwikkeling van deze natuurgebieden om daarmee een groot aantal soorten en ecosystemen te laten 

voortbestaan. 

 

Bescherming van (natuur)gebieden heeft daarnaast ook plaats middels de Natuurbeschermingswet. 

Daaronder vallen de volgende typen gebieden: 

• Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 

• Beschermde Natuurmonumenten; 

• Wetlands. 

Binnen beschermde natuurgebieden gelden (strenge) restricties voor ruimtelijke ontwikkelingen. Voor 

activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. 

 

4.6.2. Onderzoek en conclusie  

In zowel de huidige als in de toekomstige situatie is het perceel volledig bebouwd. De huidige flora 

wordt hiermee niet bedreigd.  
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In een verkennende veldinventarisatie 1, is op 6 mei 2011 het plangebied onderzocht  op het 

voorkomen van vleermuizen en broedvogels. Het resultaat wijst uit dat het gebied te verstedelijkt is 

om een onderdeel te vormen als foerageergebied voor vleermuizen en vogels. Tevens wordt het 

voorkomen van verblijfplaatsen uitgesloten. In de loods zijn namelijk geen lijsten, spleten en andere 

invliegopeningen aangetroffen.  

 

Het onderzoek wijst uit dat het voorkomen van vleermuizen en broedvogels met vaste rust en 

verblijfplaatsen wordt uitgesloten. De realisatie van het plan kan derhalve zonder verdere 

voorwaarden op het gebied van ecologie worden uitgevoerd. De flora- en faunawet beïnvloedt de 

uitvoering niet.  

4.7. Milieuhinder bedrijven 

 

4.7.1. Kader 
 

Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een juiste 

afstemming tussen verschillende voorkomende functies noodzakelijk. Daarbij kan gebruik worden 

gemaakt van een milieuzonering die uitgaat van richtinggevende afstanden tussen hinderlijke functies 

(in de vorm van gevaar, geluid, geur, stof) en gevoelige functies. In de brochure “Bedrijven en 

Milieuzonering” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (versie 2009) zijn deze 

richtafstanden opgenomen. Van deze richtafstanden kan gemotiveerd worden afgeweken. 

 

4.7.2. Onderzoek en conclusie 

 

Het plan ligt direct naast een dependance van de gemeentewerf. De gemeentewerf betreft een 

meldingsplichtige (type B) inrichting waarop de algemene reels uit het Activiteitenbesluit van 

toepassing zijn. Voor de akoestische beoordeling van de gemeentewerf zijn de meest nabij gelegen 

woningen bepalend. Dit zijn in zowel de huidige als de nieuwe situatie de woningen aan het 

Domineeslaantje 31, 33 en 35 en Wilhelminastraat 41 en 43. De komst van de nieuwe appartementen 

levert geen verzwaring op voor de akoestische beoordeling van de gemeentewerf. Bovendien zijn er, 

voor zover bekend, geen klachten over de gemeentewerf. 
 

4.8.  Externe veiligheid 

 

4.8.1 Kader 

 

Algemeen 
Externe veiligheid is de kans om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval 

waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Beleid en regelgeving op dit gebied is gericht op het 

beperken en beheersen van risico’s voor de omgeving vanwege: 

a. het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

b. het transport van gevaarlijke stoffen over wegen, waterwegen en spoorwegen; 

c. het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 

Met betrekking tot risico’s wordt onderscheid gemaakt in twee risicomaten: Het plaatsgebonden risico 

en het groepsrisico. 

 

                                                      
1 Zie bijlage 1  Verkennende veldinventarisatie vleermuizen en broedvogels Wilhelminastraat 39a te Breukelen 
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Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als het risico op een plaats buiten een risicobron, uitgedrukt 

als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, 

overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die risicobron waarbij een 

gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. Binnen de wet- en regelgeving 

zijn aan deze definitie grens- en richtwaarden opgehangen ten aanzien van kwetsbare  en beperkt 

kwetsbare objecten. 

 

Het groepsrisico is gedefinieerd als cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 

personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 

risicobron en een ongewoon voorval binnen die risicobron waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke 

afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. In wet- en regelgeving is aan het groepsrisico een 

oriënterende waarde toegekend als indicator voor de omvang van een ramp en een afwegingsproces 

gericht op zelfredzaamheid, beheersbaarheid, rampenbestrijding en resteffecten. 

 

Wet- en regelgeving 

De wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid biedt geen absolute veiligheid. Een kleine 

kans op een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen wordt geacht tot het normaal maatschappelijk 

risico te behoren. 

 

De regelgeving voor inrichtingen met (over het algemeen) grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen is 

samengebracht in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In dit Besluit is aangegeven welke 

bedrijven bij het verlenen van een milieuvergunning of het nemen van een besluit op grond van de 

Wro nadere aandacht behoeven. 

 

In andere regelgeving dan het Bevi kunnen ook risiconormen of aan te houden effectafstanden zijn 

opgenomen ten aanzien van inrichtingen. Te denken valt aan het Vuurwerkbesluit en het 

Activiteitenbesluit ten aanzien van propaantanks, benzine- en aardgastankstations en 

gasdrukregelstations. 

 

De regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen is neergelegd in de circulaire 

“Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen” (Stc. 147, 2004). Deze Circulaire kan worden gezien als 

voorbode van een wettelijke verankering van de risiconormen. Met de realisatie van de wettelijke 

verankering komt de circulaire te vervallen. Aangezien het nog niet duidelijk is op welk moment het 

“Besluit transportroutes externe veiligheid” in werking zal treden is de werkingsduur van de circulaire 

door het ministerie verlengd tot 31-07-2012. 

Externe veiligheid in relatie tot transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is geregeld in het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) dat op 01-01-2011 in werking is getreden. 

 

Voor de gemeentelijke en provinciale wegen die aansluiten op de rijksweg A2 is in de gemeente 

Stichtse Vecht een routering voor gevaarlijke stoffen ingesteld. Over de vastgestelde route mag 

uitsluitend bestemmingsverkeer rijden. Doorgaand verkeer door de gemeente Stichtse Vecht is 

daarmee niet (meer) toegestaan. Het risico als gevolg van dit transport ten behoeve van 

bestemmingsverkeer wordt daarmee dermate laag dat nader onderzoek naar plaatsgebonden risico 

en groepsrisico niet noodzakelijk is. 

 

Voor noodzakelijk transport ten behoeve van laden en/of lossen van gevaarlijke stoffen buiten de 

vastgestelde routes is een ontheffing nodig. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden 

verbonden om een veiligere leefomgeving te realiseren. 
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4.8.2 Onderzoek 
 

Inrichtingen 

 

Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
In de omgeving van het plan zijn geen bedrijven gelegen die vallen onder Bevi. Nader onderzoek is 

niet nodig. 

 

Bedrijven die vallen onder overige veiligheidswetgeving 

In de omgeving van het plan zijn geen bedrijven gelegen die vallen onder overige 

veiligheidswetgeving. Propaantanks zijn in dit gedeelte van de gemeente Stichtse Vecht niet bekend 

in het bedrijvenbestand van de Milieudienst. Nader onderzoek is niet nodig. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen 

 

Transport van gevaarlijke stoffen over de weg 
Het plangebied ligt op meer dan 200 meter van de rijksweg A2, zodat nader onderzoek naar de 

risico’s als gevolg van transport van gevaarlijke stoffen over de rijksweg niet nodig is. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor 
Het plangebied ligt op meer dan 200 meter van de spoorlijn Amsterdam-Utrecht/Gouda, zodat nader 

onderzoek naar de risico’s als gevolg van transport van gevaarlijke stoffen over het spoor niet nodig 

is. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen over water 
Het plan ligt op ongeveer 50 meter van het Amsterdam-Rijnkanaal. Over dit kanaal vindt structureel en 

grootschalig transport van gevaarlijke stoffen plaats. Er moet dan rekening gehouden worden met de 

criteria plaatsgebonden risico, plasbrandaandachtsgebied en het groepsrisico. 

 

Plaatsgebonden risico 

Op grond van de Circulaire kent het Amsterdam-Rijnkanaal geen aan te houden afstand voor het 

plaatsgebonden risico buiten de oever. Het Basisnet Water, dat zal worden opgenomen in het Besluit 

transportroutes externe veiligheid (Btev), kent een maximale risicolijn van 2,5 meter uit de oever. Het 

plan ligt buiten deze afstand en is niet in strijd met de normstelling voor het plaatsgebonden risico. 

 

Plasbrandaandachtsgebied 

Het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) zal in 2012 in werking treden. Langs het 

Amsterdam-Rijnkanaal moet dan rekening worden gehouden met een plasbrandaandachtsgebied. 

Hiervoor zal een afstand van 25 meter uit de oever van het kanaal gaan gelden. Het plan ligt buiten 

deze afstand en is niet in strijd met de uitgangspunten van het plasbrandaandachtsgebied. 

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico moet worden beoordeeld tot op een afstand van 200 meter van het (midden) van het 

kanaal. Het plan valt binnen deze afstand en er is sprake van een toename van het aantal personen 

doordat bedrijfsbebouwing wordt vervangen door woonbebouwing. Hieronder zijn de elementen 

weergegeven van de verantwoording van dit groepsrisico. 
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Berekening 
In het Basisnet water is als uitgangspunt genomen dat een berekening van het groepsrisico niet 

noodzakelijk is als de dichtheid lager is dan 1.500 personen per hectare. In dit deel van Breukelen 

wordt deze dichtheid niet gehaald. Een berekening is daarom niet uitgevoerd. 

 

Andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en 

nadelen daarvan 
In de stedenbouwkundige visie “Rondom de Kerkvaart” van 2009 is het bouwplan reeds opgenomen. 

Daarnaast past de realisatie van appartementen voor starters binnen het gemeentelijk beleid.  

 

Het handhaven van de huidige situatie met een bedrijfsbestemming in een woonwijk kent ook 

milieuhygiënische bezwaren. Alternatieve locaties voor huisvesting van starters zijn afhankelijk van 

initiatieven van de markt. De gemeente heeft in de kern Breukelen geen grondpositie. Realisatie 

elders is daarmee onrealistisch. 

 

De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het GR in de toekomst 
Het Basisnet Water en het Btev regelen de toekomstige risicoplafonds. De risico’s worden met name 

veroorzaakt door vervoer van brandbare vloeistoffen. Ter plaatse van het plan zijn gevolgen van het 

vrijkomen en in brand raken van deze brandbare vloeistoffen gering. Het transport van brandbare tot 

vloeistof verdichte gassen is aanwezig en deze transporten hebben invloed op de risico’s. Het 

scenario van het vrijkomen en ontbranden van deze gassen leidt tot schade tot op honderden meters 

afstand, de kans daarop is echter zeer klein. Op dit moment zijn er geen (kosteneffectieve) 

mogelijkheden en/of maatregelen denkbaar die leiden tot een beperking van het groepsrisico in de 

toekomst. 

 

De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of een 

zwaar ongeval 

Hoewel diverse plannen klaar liggen voor incidenten op het Amsterdam-Rijnkanaal zijn grote 

incidenten op het water (zoals een grote plasbrand van vloeibare brandstoffen) lastig te bestrijden. De 

omvang van een ramp of zwaar ongeval kan het beste worden beperkt door mensen snel te 

evacueren uit het gebied. 

 

De mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van het kanaal om zich in 

veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet 
De hoofdingang van de appartementen is van het kanaal af gesitueerd. Mensen kunnen via de 

Marijkestraat en/of het Domineeslaantje vluchten om op veilige afstand van het kanaal te komen. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 
In of in de omgeving van het plangebied is geen buisleiding voor transport van gevaarlijke stoffen 

aanwezig. 

 

4.8.3 Conclusie 

 
Het vaststellen van dit bestemmingsplan is niet in strijd met het beleid en de regelgeving op ten 

aanzien van externe veiligheid. De toename van het groepsrisico wordt zeer klein geacht en het risico 

wordt geaccepteerd.  
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4.9. Overzicht aanwezige leidingen 

 
Ten tijde van de planrealisatie zal een Klic-melding worden gedaan waaruit blijkt waar in en nabij het 

projectgebied kabels en leidingen aanwezig zijn. Graafschade wordt daarmee zo veel mogelijk 

voorkomen. 
 

4.10. Duurzaamheid 
 

Duurzaamheid is één van de twee thema’s die het vaste ijkpunt vormen bij de realisatie van het 

coalitieprogramma Stichtse Vecht 2011 – 2014. Het andere thema is vergrijzing. In hetzelfde 

coalitieprogramma is verder bepaald dat de mogelijkheden voor duurzaam bouwen bij alle 

bouwprojecten in Stichtse Vecht wordt bezien en afgewogen. Duurzaamheid wordt hiermee een 

bewuste keuze. Duurzaamheid gaat over de balans tussen mens, milieu en financiën.(people, planet 

en profit, ook wel prosperity) en kan op verschillende niveaus worden bezien Duurzaam bouwen is 

niet per definitie duurder bouwen. Zeker wanneer er van het begin, bij het ontwerpen de principes van 

duurzaam bouwen worden meegenomen. Om duurzaam bouwen te concretiseren, “te scoren” en 

prestatiegericht duurzaam bouwen te bevorderen wordt gebruik gemaakt van GPR Gebouw. GPR 

Gebouw concretiseert duurzaam bouwen door scores per thema te geven, naar analogie van 

rapportcijfers: een 6 is matig (niets extra’s t.o.v. het bouwbesluit) en een 10 is uitstekend. 

 

GPR Gebouw kent de volgende vijf thema’s: 

• Energie; 

• Milieu; 

• Gezondheid; 

• Gebruikskwaliteit en 

• Toekomstwaarde. 

 

Er worden 18 appartementen gepland, daarom is een energiescan niet noodzakelijk. Wel werkt de 

gemeente Stichtse Vecht met het programma GPR Gebouw. Hierin wordt gestreefd naar een cijfer 7 

op de vijf genoemde thema’s. Om dit te bereiken kan de aanvrager gebruik maken van een sublicentie 

van het programma. De gemeente, via de Milieudienst Noord-West Utrecht, kan de ontwikkelende 

partij een sublicentie van GPR Gebouw ter beschikking stellen. De aanvrager onderschrijft het streven 

naar een cijfer 7 voor GPR Gebouw. 
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5.  UITVOERBAARHEID 

 

5.1. Financiële uitvoerbaarheid 

 
Bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan dient 

op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in de ruimtelijke onderbouwing 

minimaal inzicht te worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid van het besluit. Tevens is met 

de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening ook de afdeling Grondexploitatie (afdeling 6.4 

Wro) in werking getreden. Daarin is voor omgevingsvergunningen (artikel 6.12 lid 2 Wro) geregeld dat, 

indien met de omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan bouwontwikkelingen 

mogelijk worden gemaakt die exploitatieplichtig zijn (artikel 6.2.4 Bro), de kosten die de gemeente 

moet maken voor het realiseren daarvan, zoals plankosten, onderzoekskosten en kosten voor de 

aanleg van voorzieningen en waarvoor naar verwachting niet voor de vaststelling van het besluit een 

privaatrechtelijke overeenkomst wordt opgesteld, moeten worden geregeld in een exploitatieplan. 

Daarin wordt het kostenverhaal uiteen gezet en zal (dus) de uitvoerbaarheid van het plan moeten 

blijken. 

In onderhavig geval zal een anterieure overeenkomst worden gesloten tussen de ontwikkelende partij 

en de gemeente Stichtse Vecht waardoor een exploitatieplan niet nodig is. In de overeenkomst zal 

worden opgenomen dat eventuele planschade voor rekening van de initiatiefnemer is. Uit een 

planschaderisicoanalyse die thans is uitgevoerd, is echter gebleken dat als gevolg van de ontwikkeling 

er geen planschade te verwachten is die voor vergoeding in aanmerking komt.  

 

Het bouwplan wordt gerealiseerd voor rekening en risico van een private ondernemer. De realisatie 

van de parkeerplaatsen wordt tevens voor rekening en risico van de ondernemer uitgevoerd. De 

parkeerplaatsen zullen onderdeel worden van het openbare gebied en de grond blijft eigendom van de 

gemeente. Ter compensatie van de realisatie van de extra parkeerplaatsen en openbare weg, 

alsmede ten behoeve van de haalbaarheid van het project zal de gemeente een strook grond tegen 

marktconforme prijs ter beschikking stellen voor de realisatie van het bouwplan.  

 

5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

5.2.1. Wettelijk vooroverleg 

 
Ingevolge artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet het bestuursorgaan dat belast 

is met de voorbereiding van een (afwijking van een) bestemmingsplan (in dezen de gemeente Stichtse 

Vecht), overleg plegen met de besturen van de betrokken gemeenten en waterschappen, en met die 

diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn met de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn 

met de behartiging van belangen welke in het project in het geding zijn. In dat kader worden de 

stukken van de uitgebreide omgevingsvergunning verzonden aan de volgende vooroverlegpartners: 

 Provincie Utrecht; 

 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht; 

 

Aan de overlegpartners wordt gevraagd een reactie kenbaar te maken binnen een bepaalde periode. 

Reacties die naderhand binnenkomen, worden als zienswijze beschouwd. Van de resultaten van het 

wettelijk vooroverleg wordt te zijner tijd in deze paragraaf verslag gedaan.  
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5.2.2. Zienswijzen 

 
Na de fase van het wettelijk vooroverleg wordt het ontwerpbesluit van de uitgebreide 

omgevingsvergunning, tezamen met de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing inclusief geometrische 

plaatsbepaling (verbeelding), gedurende zes weken ter inzage gelegd. Daarbij is een ieder in de 

gelegenheid een zienswijze naar voren te brengen. Eventueel kan het project naar aanleiding van 

deze zienswijzen nog worden aangepast.  

 

Van het zienswijzentraject wordt in deze paragraaf te zijner tijd verslag gedaan.  
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6. CONCLUSIE 

 

Deze ruimtelijke onderbouwing behorende bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het 

bouwen van 18 appartementen aan de Wilhelminastraat past en komt overeen met relevante 

uitgangspunten gesteld in provinciaal en gemeentelijk beleid. De verschillende milieuonderzoeken 

leveren geen belemmering op voor de doorgang van het plan. De ontwikkelende partij zal een 

overeenkomst aangaan met de gemeente, waardoor het plan economisch uitvoerbaar wordt geacht.  

 

De ruimtelijke onderbouwing wordt gezien de bovenstaande punten uitvoerbaar geacht. 
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BIJLAGE 1 



 
 

 



Verkennende veldinventarisatie vleermuizen en broedvogels Wilhelminastraat 39a te 
Breukelen 
 

12 mei 2011 
 
 
 
Inleiding 
Er is het voornemen voor de sloop van een loods en 
de bouw van woningen ter plaatse van deze loods. 
Dit plangebied is gelegen aan Wilhelminastraat 39a 
te Breukelen. In figuur 1 wordt de ligging en 
begrenzing weergegeven. Als gevolg van deze 
ingreep is er een mogelijkheid dat beschermde 
vleermuizen en vogels worden beïnvloed. Deze 
soorten zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. 
Aan onderhavig bureau is gevraagd om een 
verkennende inventarisatie uit te voeren naar het 
voorkomen van vleermuizen en vogels. In dit verslag 
worden de resultaten van deze verkenning 
gepresenteerd.  
 
 
 
 
Methode 
Op 6 mei 2011 is het plangebied en directe omgeving 
onderzocht op de geschiktheid voor het voorkomen 
van vleermuizen en vogels. Hiertoe is gekeken naar de hoeveelheid groen waar vleermuizen boven zouden 
kunnen foerageren en waarin vogels zich zouden kunnen ophouden. Daarnaast is er gekeken naar gaten in de 
gebouwen waarin vleermuizen en vogels zich potentieel zouden kunnen ophouden. Eveneens is er beoordeeld of 
er door of langs het gebied een vaste route (vliegroute) van vleermuizen zou kunnen lopen.  

 
Figuur 1. Ligging en begrenzing plangebied.  

Voor vogels is onderzocht of er nestplaatsen aanwezig zijn en eventuele andere verblijfplaatsen.  
 
 

       
Figuur 2. Beeld van het plangebied.  
 
 
 
Resultaat 
Het plangebied is te verstedelijkt om een wezenlijk onderdeel te vormen als foerageergebied voor vleermuizen en 
vogels.  
Het voorkomen van verblijfplaatsen wordt uitgesloten. In de gebouwen zijn geen lijsten, spleten en andere 
invliegopeningen aangetroffen.  
Het plangebied vormt daarnaast geen wezenlijk onderdeel in een vliegroute. Het naastgelegen gebied vornt een 
te grote open overgang, waardoor geen vliegroute kan voorkomen.  

 1 



Er is tevens geen mogelijk dat huismus broed binnen de gebouwen of andere soorten met vaste rust- en 
verblijfplaatsen.  
 
 
Conclusie 
het voorkomen van vleermuizen en broedvogels met vaste rust en verblijfplaatsen wordt uitgesloten. De realisatie 
van de plannen kan derhalve zonder verdere voorwaarden worden uitgevoerd. De Flora- en faunawet beinvloedt 
de uitvoering van de plannen niet.  
  
 
 

Adviesbureau Mertens B.V.  
Bureau voor natuur, ruimtelijke    
ordening    en    ecotoxicologie    
 
Bezoekadres: Dr. Willem Dreeslaan 1 te Bennekom 
Postadres:     Postbus 367, 6700 AJ te Wageningen 
 
T: 0317-428694 
M: 06-29458456 
E: info@adviesbureau-mertens.nl
I: www.adviesbureau-mertens.nl 
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PTPRKMOKÄê==é~Öáå~=O=î~å=NM=

W i l h e l m i n a s t r a a t  3 9  t e  B r e u k e l e n  

dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=ïÉÖJ=Éå=ëéççêïÉÖîÉêâÉÉê=

I n h o u d  

  

N fåäÉáÇáåÖ= P 

O páíì~íáÉ=Éå=ìáíÖ~åÖëéìåíÉå= P 

P tÉÖîÉêâÉÉêëä~ï~~á= Q 

PKN tÉí=dÉäìáÇÜáåÇÉê= Q 

PKO sÉêâÉÉêëÖÉÖÉîÉåë= Q 

PKP _ÉêÉâÉåáåÖÉå= R 

PKQ _êçåJ=Éå=çîÉêÇê~ÅÜíëã~~íêÉÖÉäÉå= T 

Q o~áäîÉêâÉÉêëä~ï~~á= U 

QKN báëÉå=tÉí=ÖÉäìáÇÜáåÇÉê= U 

QKO páíì~íáÉ=Éå=ìáíÖ~åÖëéìåíÉå= U 

QKP _ÉêÉâÉåáåÖÉå= U 

R sÉêòçÉâ=ÜçÖÉêÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉå= NM 

S `ìãìä~íáÉîÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ= NN 

SKN báëÉå= NN 

SKO oÉëìäí~íÉå= NN 

T `çåÅäìëáÉ= NO 

=

=

B i j l a g e n  
=

NK páíì~íáÉíÉâÉåáåÖ=

OK tÉÖîÉêâÉÉêëÖÉÖÉîÉåë=

PK fåîçÉêÖÉÖÉîÉåë==

QK _ÉêÉâÉåáåÖëêÉëìäí~íÉå=îÉêâÉÉêëä~ï~~á=

RK _ÉêÉâÉåáåÖëêÉëìäí~íÉå=ê~áäîÉêâÉÉêëä~ï~~á=

=

=

=



=

=

PTPRKMOKÄê==é~Öáå~=P=î~å=NO=

W i l h e l m i n a s t r a a t  3 9  t e  B r e u k e l e n  

dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=ïÉÖJ=Éå=ëéççêïÉÖîÉêâÉÉê=

N fåäÉáÇáåÖ=

=

få=çéÇê~ÅÜí=î~å=^~ååÉãÉêëÄÉÇêáàÑ=kççêÇ=îçÑ=áë=Çççê=ãç_áìë=Åçåëìäí=Äî=ÉÉå=çåÇÉêòçÉâ=ìáíÖÉJ

îçÉêÇ=å~~ê=ÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=çé=ÜÉí=åáÉìïÄçìïéä~å=táäÜÉäãáå~ëíê~~í=PV=íÉ=_êÉìâÉäÉåK=eÉí=

éêçàÉÅí=ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=êÉ~äáë~íáÉ=î~å=NU=ëí~êíÉêë~éé~êíÉãÉåíÉåK===

=

aÉ=éêçàÉÅíäçÅ~íáÉ=äáÖí=ÄáååÉå=ÇÉ=òçåÉ=î~å=ÇÉ=oáàâëïÉÖ=^OI=ÇÉ=òçåÉ=î~å=ÇÉ=^ãÉêä~åÇëÉïÉÖ=Éå=

ÇÉ=òçåÉ=î~å=ÜÉí=ëéççê=^ãëíÉêÇ~ãJríêÉÅÜíK=få=ÜÉí=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=ÉÉå=ÄÉëíÉããáåÖëéä~åïáàòáJ

ÖáåÖ=òáàå=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=tÉí=ÖÉäìáÇÜáåÇÉê=ÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=î~åïÉÖÉ=ïÉÖJ=Éå=

ëéççêïÉÖä~ï~~á=íÉê=éä~~íëÉ=î~å=ÇÉ=åáÉìïÉ=ïçåáåÖÉå=ÄÉé~~äÇK=qÉå=ÄÉÜçÉîÉ=î~å=ÇÉ=ÄÉé~äáåÖ=

î~å=ÇÉ=ÖÉäìáÇïÉêÉåÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=áë=íÉîÉåë=ÇÉ=ÖÉÅìãìäÉÉêÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=ÄÉé~~äÇK==

=

=

O páíì~íáÉ=Éå=ìáíÖ~åÖëéìåíÉå=

=

aáí=çåÇÉêòçÉâ=áë=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=çé=ÇÉ=çåÇÉêëí~~åÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=Éå=ÇçÅìãÉåíÉåW=

• páíì~íáÉI=éä~ííÉÖêçåÇÉå=Éå=ÇççêëåÉÇÉåI=eçää~åÇëÉ=_ê~åÇáåÖI=ÇKÇK=çâíçÄÉê=OMNNK=

• dÉäìáÇãçÇÉä=Éå=îÉêâÉÉêëÖÉÖÉîÉåë=^O=î~å=ÜÉí=à~~ê=OMOOI=ÇáÖáí~~ä=~~åÖÉäÉîÉêÇ=Çççê=oáàâëJ

ï~íÉêëí~~í=çé=OO=ÑÉÄêì~êá=OMNOK=

• qÉäÖÉÖÉîÉåë=^ãÉêä~åÇëÉïÉÖI=ÇKÇK=åçîÉãÄÉê=OMNNI=~~åÖÉäÉîÉêÇ=Çççê=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ===

píáÅÜíëÉ=sÉÅÜíK==

• péççêÖÉÖÉîÉåë=î~å=íê~àÉÅí=PUSI=^âçÉëíáëÅÜ=péççêÄçÉâàÉ=îççê=táåÇçïë=E^ëïáåF=OMNNI=

éÉáäà~~ê=OMMUK==

• ^~åÖÉòáÉå=ÇÉ=ëÅÜÉêãÖÉÖÉîÉåë=î~å=íê~àÉÅí=PUS=ìáí=^ëïáå=OMNN=åáÉí=çîÉêâçãí=ãÉí=ÇÉ=ÜìáJ

ÇáÖÉ=ëáíì~íáÉI=áë=ÖÉêÉâÉåÇ=ãÉí=ÇÉ=ïçêëí=Å~ëÉ=ëÅÉå~êáç=òçåÇÉê=ëÅÜÉêãÉåK==

=

få=ÑáÖììê=N=áë=ÉÉå=~ÑÄÉÉäÇáåÖ=çéÖÉåçãÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=ëáíì~íáÉK=

=

cáÖììê=NW=ëáíìÉêáåÖ=Äçìïéä~å=

=

=

=

=

=



=

=

PTPRKMOKÄê==é~Öáå~=Q=î~å=NO=

W i l h e l m i n a s t r a a t  3 9  t e  B r e u k e l e n  

dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=ïÉÖJ=Éå=ëéççêïÉÖîÉêâÉÉê=

P tÉÖîÉêâÉÉêëä~ï~~á=

=

PKN tÉí=dÉäìáÇÜáåÇÉê==

=

`çåÑçêã=ÇÉ=tÉí=dÉäìáÇÜáåÇÉê=ÜÉÄÄÉå=~ääÉ=ïÉÖÉåI=ÄÉÜ~äîÉ=ïççåÉêîÉå=Éå=PM=âãLììêJïÉÖÉåI=

ÉÉå=òçåÉ=ãÉí=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=ÄêÉÉÇíÉK=_áååÉå=ÇÉòÉ=òçåÉ=ãçÉí=ÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=Ei
ÇÉå
F=çé=ÇÉ=

ÖÉîÉäë=î~å=ïçåáåÖÉå=Éå=~åÇÉêÉ=ÖÉîçÉäáÖÉ=ÄÉëíÉããáåÖÉåI=òç~äë=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=òçêÖÑìåÅíáÉëI=

ïçêÇÉå=ÖÉíçÉíëí=~~å=ÇÉ=îççêâÉìêëÖêÉåëï~~êÇÉ=î~å=QU=Ç_K=_áà=çîÉêëÅÜêáàÇáåÖ=î~å=ÇÉ=îççêJ

âÉìêëÖêÉåëï~~êÇÉ=áë=çåÇÉê=îççêï~~êÇÉå=ÉÉå=çåíÜÉÑÑáåÖ=ãçÖÉäáàâ=íçí=ÇÉ=ã~ñáã~äÉ=

ÖêÉåëï~~êÇÉK=aÉ=éä~åäçÅ~íáÉ=áë=ÖÉäÉÖÉå=ÄáååÉå=ÇÉ=òçåÉ=î~å=ÇÉ=^ãÉêä~åÇëÉïÉÖ=Éå=ÇÉ=oáàâëJ

ïÉÖ=^OK=

==

sççê=ïççåÑìåÅíáÉë=ÖÉäÇí=ÉÉå=îççêâÉìêëÖêÉåëï~~êÇÉ=î~å=QU=Ç_K=aÉ=ã~ñáã~äÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉ=áå=

ÉÉå=ÄìáíÉåëíÉÇÉäáàâÉ=çãÖÉîáåÖ=ÄÉÇê~~Öí=îççê=ïçåáåÖÉå=RU=Ç_E^F=EòçåÉë=ä~åÖë=~ìíç=ëåÉäïÉJ

ÖÉå=ïçêÇÉå=~äíáàÇ=~~åÖÉãÉêâí=~äë=ÄìáíÉåëíÉÇÉäáàâFK=

=

^åíáÅáéÉêÉåÇ=çé=ÜÉí=ëíáääÉê=ïçêÇÉå=î~å=ÇÉ=îçÉêíìáÖÉå=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=ã~Ö=çé=ÖêçåÇ=î~å=~êíáJ

âÉä=NNMÖ=î~å=ÇÉ=tÉí=dÉäìáÇÜáåÇÉê=ÉÉå=~ÑíêÉâ=ïçêÇÉå=íçÉÖÉé~ëí=çé=ÄÉêÉâÉåÇÉ=i
ÇÉå
Jï~~êÇÉåI=

~äîçêÉåë=ÇÉòÉ=íÉ=íçÉíëÉå=~~å=ÇÉ=ÖÉåçÉãÇÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉåK=aÉ=ÜççÖíÉ=î~å=ÇÉ=~ÑíêÉâ=ÄÉÇê~~ÖíW=

• O=Ç_=îççê=ïÉÖÉå=ï~~êîççê=ÇÉ=êÉéêÉëÉåí~íáÉîÉ=ëåÉäÜÉáÇ=î~å=äáÅÜíÉ=ãçíçêîçÉêíìáÖÉå=TM=

âãLÜ=çÑ=ãÉÉê=áëK=

• R=Ç_=îççê=ÇÉ=çîÉêáÖÉ=ïÉÖÉåK=

=

=

PKO sÉêâÉÉêëÖÉÖÉîÉåë=

=

få=í~ÄÉä=N=òáàå=ÇÉ=îÉêâÉÉêëÖÉÖÉîÉåë=ïÉÉêÖÉÖÉîÉå=î~å=ÇÉ=^ãÉêä~åÇëÉïÉÖ=ÇáÉ=îççê=ÇÉ=ÄÉêÉâÉJ

åáåÖÉå=ÖÉÄêìáâí=òáàåK=aÉ=îÉêâÉÉêëáåíÉåëáíÉáíÉå=òáàå=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=çé=ÇÉ=íÉäÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=

ÖÉãÉÉåíÉ=píáÅÜíëÉ=sÉÅÜíI=ÇKÇK=åçîÉãÄÉê=OMNNI=Éå=ÉÉå=~ìíçåçãÉ=ÖêçÉá=î~å=NIO=B=éÉê=à~~êK=aáí=

ÖêçÉáéÉêÅÉåí~ÖÉ=áë=ÄÉé~~äÇ=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÜÉí=éêçÖê~ãã~=sf=äìÅÜí=Éå=ÖÉäìáÇ=î~å=fåÑçãáä=

îççê=Çáí=íóéÉ=ïÉÖK===

=

q~ÄÉä=NW=dÉÜ~åíÉÉêÇÉ=îÉêâÉÉêëÖÉÖÉîÉåë=îççê=^ãÉêä~åÇëÉïÉÖ=à~~ê=OMOOI=êáÅÜíáåÖ=NW=jÉêïÉÇÉïÉÖ=J=aÉ=`çêêáÇçê=

mÉêáçÇÉ= sÉêÇÉäáåÖ=ãçíçêîçÉêíìáÖÉå=

iáÅÜí= jáÇÇÉä=òï~~ê= wï~~ê=

a~Ö=EMTKMMJNVKMM=ììêF= QRQIP= OSIQ= NNIN=

^îçåÇ=ENVKMMJOPKMM=ììêF= OOSIM= SIU= PIN=

k~ÅÜí=EOPKMMJMTKMM=ììêF= SPIV= PIT= PIN=

=

=

=

=

=

=

=



=

=

PTPRKMOKÄê==é~Öáå~=R=î~å=NO=

W i l h e l m i n a s t r a a t  3 9  t e  B r e u k e l e n  

dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=ïÉÖJ=Éå=ëéççêïÉÖîÉêâÉÉê=

q~ÄÉä=OW=dÉÜ~åíÉÉêÇÉ=îÉêâÉÉêëÖÉÖÉîÉåë=îççê=^ãÉêä~åÇëÉïÉÖ=à~~ê=OMOOI=êáÅÜíáåÖ=OW=aÉ=`çêêáÇçê=J=jÉêïÉÇÉïÉÖ=

mÉêáçÇÉ= sÉêÇÉäáåÖ=ãçíçêîçÉêíìáÖÉå=

iáÅÜí= jáÇÇÉä=òï~~ê= wï~~ê=

a~Ö=EMTKMMJNVKMM=ììêF= QVNIP= OTIR= NNIN=

^îçåÇ=ENVKMMJOPKMM=ììêF= OPNIT= SIP= OIP=

k~ÅÜí=EOPKMMJMTKMM=ììêF= SOIP= QIU= PIT=

=

aÉ=îÉêâÉÉêëÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÜÉí=à~~ê=OMOO=î~å=ÇÉ=^O=òáàå=çîÉêÖÉåçãÉå=ìáí=ÜÉí=ãçÇÉä=î~å=oáàâëJ

ï~íÉêëí~~íK=aÉ=ÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=îÉêâÉÉêëáåíÉåëáíÉáí=âçãÉå=çîÉêÉÉå=ãÉí=ÜÉí=~âçÉëíáëÅÜ=

çåÇÉêòçÉâ=t^_=^O=eçäÉåÇêÉÅÜí=j~~êëëÉå=î~å=aesI=òáÉ=Äáàä~ÖÉ=OK==

=

aÉ=ÖÉÜ~åíÉÉêÇÉ=êáàëåÉäÜÉÇÉå=Éå=ïÉÖÇÉâîÉêÜ~êÇáåÖÉå=òáàå=çéÖÉåçãÉå=áå=í~ÄÉä=PK=

=

q~ÄÉä=PW=^~åîìääÉåÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=ïÉÖÉå==

tÉÖ= aÉÉä= j~ñáãìã=

ëåÉäÜÉáÇ=

EâãLÜF=

sÉêÜ~êÇáåÖ= dêçÉé=áå=

êÉâÉåãçÇÉä=

^O=ÜççÑÇêáàäáàåÉå= _ÉáÇÉ=êáÅÜíáåÖÉå= NMM= O=ä~~Öë=

wl^_=

N=

^O=~ÑêáííÉå= J= RM=J=SR= dä~Ç=~ëÑ~äí= N=

^ãÉêä~åÇëÉïÉÖ= _ÉáÇÉ=êáÅÜíáåÖÉå= RM= dä~Ç=~ëÑ~äí= O=

=

=

PKP _ÉêÉâÉåáåÖÉå=

=

oÉâÉåãÉíÜçÇÉ=

aÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=î~åïÉÖÉ=ÇÉ=ÄÉáÇÉ=ïÉÖÉå=áë=ÄÉé~~äÇ=ÅçåÑçêã=ÇÉ=pí~åÇ~~êÇ=oÉâÉåãÉíÜçJ

ÇÉ=ff=ìáí=ÜÉí=oÉâÉåJ=Éå=ãÉÉíîççêëÅÜêáÑí=dÉäìáÇÜáåÇÉê=OMMSI=òáÉ=ÑáÖììê=OK=`çåÑçêã=ÇÉ=tÉí=

dÉäìáÇÜáåÇÉê=áë=ÇÉ=ìáíâçãëí=ìáíÖÉÇêìâí=áå=ÇÉ=i
ÇÉå
Jï~~êÇÉK=sççê=ÇÉ=ÄÉêÉâÉåáåÖÉå=áë=ÖÉÄêìáâ=

ÖÉã~~âí=î~å=ÜÉí=ÅçãéìíÉêéêçÖê~ãã~=táåe~îáâ=UKPSK=få=Äáàä~ÖÉ=P=òáàå=ÇÉ=áåîçÉêÖÉÖÉîÉåë=

çéÖÉåçãÉåK==

=

cáÖììê=OW=dÉÇÉÉäíÉ=î~å=ÜÉí=ÅçãéìíÉêãçÇÉä=ãÉí=êÉâÉåéìåíÉå=

=



=

=

PTPRKMOKÄê==é~Öáå~=S=î~å=NO=

W i l h e l m i n a s t r a a t  3 9  t e  B r e u k e l e n  

dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=ïÉÖJ=Éå=ëéççêïÉÖîÉêâÉÉê=

aÉ=ÄÉêÉâÉåáåÖÉå=òáàå=ìáíÖÉîçÉêÇ=çé=ÇÉ=ÖÉîÉäë=î~å=ÇÉ=åáÉìïÉ=ïçåáåÖÉåI=éÉê=Äçìïä~~Ö=çé=

ÅáêÅ~=NIR=ãÉíÉê=ÄçîÉå=îäçÉêåáîÉ~ìK=lîÉêÉÉåâçãëíáÖ=ÜÉí=ÖÉäìáÇãçÇÉä=î~å=oáàâëï~íÉêëí~~í=áë=~äë=

ëí~åÇ~~êÇ=ÖÉêÉâÉåÇ=ãÉí=ÉÉå=ò~ÅÜíÉ=ÄçÇÉã=EÄçÇÉã~ÄëçêéíáÉ=NMMB=FI=ÄÉÜ~äîÉ=áå=ÄçÇÉãÖÉJ

ÄáÉÇÉå=ÇáÉ=áå=ÜÉí=ãçÇÉä=òáàå=~~åÖÉÖÉîÉå=~äë=Ü~êÇK==

=

_ÉêÉâÉåáåÖëêÉëìäí~íÉå=

ráí=ÇÉ=ÄÉêÉâÉåáåÖÉå=Ääáàâí=Ç~í=ÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=íÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å=ÇÉ=^ãÉêëä~åÇëÉïÉÖ=çé=

~ääÉ=ï~~êåÉÉãéìåíÉå=ä~ÖÉê=áë=Ç~å=ÇÉ=îççêâÉìêëÖêÉåëï~~êÇÉK==

=

aÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=íÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å=ÇÉ=oáàâëïÉÖ=^O=Ääáàâí=çé=ÇÉ=îççêÖÉîÉä=Éå=ÇÉ=òáàÖÉîÉäë=íçí=

R=Ç_=ÜçÖÉê=Ç~å=ÇÉ=îççêâÉìêëÖêÉåëï~~êÇÉI=ã~~ê=ä~ÖÉê=Ç~å=ÇÉ=ã~ñáã~äÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉK=lé=ÇÉ=

~ÅÜíÉêÖÉîÉä=ïçêÇí=ÇÉ=îççêâÉìêëÖêÉåëï~~êÇÉ=åáÉí=çîÉêëÅÜêÉÇÉåK==

=

aÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖI=áåÅäK=~ÑíêÉâ=ÅçåÑçêã=~êíáâÉä=NNMÖ=î~å=ÇÉ=tÉí=ÖÉäìáÇÜáåÇÉêI=íÉå=ÖÉîçäÖÉ=

î~å=ÇÉòÉ=ïÉÖÉå=áë=çéÖÉåçãÉå=áå=í~ÄÉä=QK=bÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=ï~~êåÉÉãéìåíÉå=áë=ïÉÉêÖÉJ

ÖÉîÉå=áå=ÑáÖììê=PK==

=

cáÖììê=PW=t~~êåÉÉãéìåíÉå=êÉâÉåãçÇÉä=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=



=

=

PTPRKMOKÄê==é~Öáå~=T=î~å=NO=

W i l h e l m i n a s t r a a t  3 9  t e  B r e u k e l e n  

dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=ïÉÖJ=Éå=ëéççêïÉÖîÉêâÉÉê=

q~ÄÉä=QW=dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=î~åïÉÖÉ=oáàâëïÉÖ=^O=Éå=^ãÉêä~åÇëÉïÉÖI=áåÅäK=~ÑíêÉâ=ÅÑK=~êíK=NNMÖ=tÖÜ==

t~~êåÉÉãéìåí= dÉîÉä= eççÖíÉ= i
ÇÉå
=xÇ_z=

oáàâëïÉÖ=^O= ^ãÉêä~åÇëÉïÉÖ=

N= ^ÅÜíÉêÖÉîÉä=EïÉëíF= NIR= QR= PN=

QIR= RO= PT=

TIR= RP= QM=

O= ^ÅÜíÉêÖÉîÉä=EïÉëíF= NIR= QU= PM=

QIR= RO= PU=

TIR= RP= QM=

P= wáàÖÉîÉä=EòìáÇF= NIR= QN= OV=

QIR= QU= PP=

TIR= QV= PS=

Q= sççêÖÉîÉä=EççëíF= NIR= PR= OQ=

QIR= PV= OT=

TIR= PO= NT=

R= sççêÖÉîÉä=EççëíF= NIR= PP= OM=

QIR= PS= OO=

TIR= PN= NT=

S= wáàÖÉîÉä=EåççêÇF= NIR= QU= OU=

QIR= RN= PM=

TIR= RM= PM=

=

aÉ=îçääÉÇáÖÉ=êÉâÉåêÉëìäí~íÉå=òáàå=çéÖÉåçãÉå=áå=Äáàä~ÖÉ=QK==

=

=

PKQ _êçåJ=Éå=çîÉêÇê~ÅÜíëã~~íêÉÖÉäÉå=

=

dÉòáÉå=ÇÉ=çîÉêëÅÜêáàÇáåÖ=î~å=ÇÉ=îççêâÉìêëÖêÉåëï~~êÇÉ=íÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å=ïÉÖîÉêâÉÉê=çé=ÇÉ=

oáàâëïÉÖ=^O=ãçÉí=ÄÉççêÇÉÉäÇ=ãçÉí=ïçêÇÉå=çÑ=ÄêçåJ=çÑ=çîÉêÇê~ÅÜíëã~~íêÉÖÉäÉå=ãçÖÉäáàâ=òáàå=

ÄáååÉå=êÉÇÉäáàâÉ=ê~åÇîççêï~~êÇÉå=çã=ÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=î~åïÉÖÉ=ÇÉòÉ=ïÉÖ=íÉ=êÉÇìÅÉêÉåK==

=

dÉòáÉå=ÇÉ=ÉëëÉåíáØäÉ=ÑìåÅíáÉ=î~å=ÇÉ=oáàâëïÉÖ=^O=çé=ÜÉí=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ïÉÖåÉí=òáàå=ã~~íêÉÖÉäÉå=

~~å=ÜÉí=ïÉÖÇÉâI=ÇÉ=êáàëåÉäÜÉáÇI=îÉêâÉÉêëáåíÉåëáíÉáíÉå=Éå=çîÉêÇê~ÅÜíëã~~íêÉÖÉäÉå=åáÉí=êÉØÉä=Éå=

çåÜ~~äÄ~~êK=aáí=ïçêÇí=îÉêëíÉêâí=Çççê=ÇÉ=êÉä~íáÉÑ=âäÉáåÉ=çãî~åÖ=î~å=ÜÉí=éêçàÉÅí=EëäÉÅÜíë=NU=

~éé~êíÉãÉåíÉåFK==

=

bÉå=ÜçÖÉêÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉåéêçÅÉÇìêÉ=áë=Ç~~êçã=åçÇáÖ=îççê=~ääÉ=ïçåáåÖÉå=çé=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=Éå=

íïÉÉÇÉ=Äçìïä~~Ö=ENO=ïçåáåÖÉåFK=

=

=

=

=

=



=

=

PTPRKMOKÄê==é~Öáå~=U=î~å=NO=

W i l h e l m i n a s t r a a t  3 9  t e  B r e u k e l e n  

dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=ïÉÖJ=Éå=ëéççêïÉÖîÉêâÉÉê=

Q o~áäîÉêâÉÉêëä~ï~~á=

=

QKN báëÉå=tÉí=ÖÉäìáÇÜáåÇÉê==

=

`çåÑçêã=ÜÉí=_Éëäìáí=ÖÉäìáÇÜáåÇÉê=ÜÉÄÄÉå=~ääÉ=ëéççêíê~àÉÅíÉå=ÉÉå=òçåÉ=ãÉí=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=

ÄêÉÉÇíÉK=_áååÉå=ÇÉòÉ=òçåÉ=ãçÉí=ÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=Ei
ÇÉå
F=çé=ÇÉ=ÖÉîÉäë=î~å=ïçåáåÖÉåI=ïçêJ

ÇÉå=ÖÉíçÉíëí=~~å=ÇÉ=îççêâÉìêëÖêÉåëï~~êÇÉK=sççê=ïçåáåÖÉå=ÄÉÇê~~Öí=ÇÉ=

îççêâÉìêëÖêÉåëï~~êÇÉ=RR=Ç_K=_áà=çîÉêëÅÜêáàÇáåÖ=î~å=ÇÉ=îççêâÉìêëÖêÉåëï~~êÇÉ=áë=çåÇÉê=îççêJ

ï~~êÇÉå=ÉÉå=çåíÜÉÑÑáåÖ=ãçÖÉäáàâ=íçí=ÇÉ=ã~ñáã~äÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉ=î~å=SU=Ç_K=

=

=

QKO páíì~íáÉ=Éå=ìáíÖ~åÖëéìåíÉå=

=

aÉ=ÄçìïäçÅ~íáÉ=çåÇÉêîáåÇí=ÉÉå=ÖÉäìáÇÄÉä~ëíáåÖ=íÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å=ÇÉ=ëéççêïÉÖ=^ãëíÉêÇ~ãJ

ríêÉÅÜí=Éå=î~äí=ÄáååÉå=ÇÉ=òçåÉ=î~å=Ä~~åî~â=PUSK=_áàä~ÖÉ=N=íççåí=ÇÉ=ëáíì~íáÉK=aÉ=ÄÉêÉâÉåáåÖ=

î~å=ÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=î~åïÉÖÉ=ëéççêïÉÖä~ï~~á=áë=ìáíÖÉîçÉêÇ=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÇÉ=ãÉÉëí=

êÉÅÉåíÉ=ëéççêïÉÖÖÉÖÉîÉåëI=éÉáäà~~ê=OMMUI=î~å=ÜÉí=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=Ä~~åî~â=ÅçåÑçêã=ÜÉí=~âçÉëJ

íáëÅÜ=ëéççêÄçÉâàÉ=E^ëïáåF=OMNNK==

=

=

QKP _ÉêÉâÉåáåÖÉå=

=

oÉâÉåãÉíÜçÇÉ=

sççê=ÇÉ=ÄÉêÉâÉåáåÖÉå=áë=ÖÉÄêìáâ=ÖÉã~~âí=î~å=ÜÉí=ÅçãéìíÉêéêçÖê~ãã~=táåe~îáâ=UKPSK==

=

aÉ=ÄÉêÉâÉåáåÖÉå=òáàå=ìáíÖÉîçÉêÇ=çé=ÇÉ=ÖÉîÉäë=î~å=ÇÉ=åáÉìïÉ=ïçåáåÖÉåI=éÉê=Äçìïä~~Ö=çé=

ÅáêÅ~=NIR=ãÉíÉê=ÄçîÉå=îäçÉêåáîÉ~ìK=lîÉêÉÉåâçãëíáÖ=ÜÉí=~~åÖÉäÉîÉêÇÉ=ãçÇÉä=î~å=oáàâëï~íÉêJ

ëí~~í=áë=ÖÉêÉâÉåÇ=ãÉí=ÉÉå=ò~ÅÜíÉ=ÄçÇÉã=EÄçÇÉã~ÄëçêéíáÉ=NMMB=FI=ÄÉÜ~äîÉ=áå=

ÄçÇÉãÖÉÄáÉÇÉå=ÇáÉ=áå=ÜÉí=ãçÇÉä=òáàå=~~åÖÉÖÉîÉå=~äë=Ü~êÇK=få=Äáàä~ÖÉ=P=òáàå=ÇÉ=áåîçÉêÖÉÖÉJ

îÉåë=çéÖÉåçãÉåK=få=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=ÇÉ=çãî~åÖ=òáàå=åáÉí=ÇÉ=áåîçÉêÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ä~~åî~ââÉå=

î~å=ÜÉí=ëéççê=íçÉÖÉîçÉÖÇ=EOOM=é~Öáå~ÛëFK=

=

_ÉêÉâÉåÇ=òáàå=ÇÉ=ÖÉäìáÇåáîÉ~ìë=ãÉí=ÇÉ=pí~åÇ~~êÇ=oÉâÉåãÉíÜçÇÉ=ffK=`çåÑçêã=ÇÉ=tÉí=dÉäìáÇJ

ÜáåÇÉê=áë=ÇÉ=ìáíâçãëí=ìáíÖÉÇêìâí=áå=ÇÉ=i
ÇÉå
Jï~~êÇÉK=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=



=

=

PTPRKMOKÄê==é~Öáå~=V=î~å=NO=

W i l h e l m i n a s t r a a t  3 9  t e  B r e u k e l e n  

dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=ïÉÖJ=Éå=ëéççêïÉÖîÉêâÉÉê=

_ÉêÉâÉåáåÖëêÉëìäí~íÉå=

få=í~ÄÉä=R=òáàå=ÇÉ=ÄÉêÉâÉåáåÖëêÉëìäí~íÉå=ïÉÉêÖÉÖÉîÉå=î~å=ÇÉ=ÖÉäìáÇÄÉä~ëíáåÖ=íÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å=

ëéççêîÉêâÉÉêK=aÉ=ìáíÖÉÄêÉáÇÉ=ÄÉêÉâÉåáåÖëêÉëìäí~íÉå=òáàå=ïÉÉêÖÉÖÉîÉå=áå=Äáàä~ÖÉ=RK=

=

q~ÄÉä=RW=dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=î~åïÉÖÉ=ëéççêîÉêâÉÉê==

t~~êåÉÉãéìåí= dÉîÉä= eççÖíÉ= i
ÇÉå
=xÇ_z=

N= ^ÅÜíÉêÖÉîÉä=EïÉëíF= NIR= QT=

QIR= RP=

TIR= RQ=

O= ^ÅÜíÉêÖÉîÉä=EïÉëíF= NIR= QU=

QIR= RP=

TIR= RQ=

P= wáàÖÉîÉä=EòìáÇF= NIR= QN=

QIR= QU=

TIR= RM=

Q= sççêÖÉîÉä=EççëíF= NIR= PS=

QIR= QM=

TIR= OP=

R= sççêÖÉîÉä=EççëíF= NIR= PM=

QIR= PQ=

TIR= OV=

S= wáàÖÉîÉä=EåççêÇF= NIR= QU=

QIR= RM=

TIR= RN=

=

aÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=íÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å=ê~áäîÉêâÉÉê=çé=ÖÉîÉäë=áë=ã~ñáã~~ä=RQ=Ç_K=aÉ=îççêâÉìêëJ

ÖêÉåëï~~êÇÉ=î~å=RR=Ç_=ïçêÇí=åáÉí=çîÉêëÅÜêÉÇÉåK==

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=



=

=

PTPRKMOKÄê==é~Öáå~=NM=î~å=NO=

W i l h e l m i n a s t r a a t  3 9  t e  B r e u k e l e n  

dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=ïÉÖJ=Éå=ëéççêïÉÖîÉêâÉÉê=

R sÉêòçÉâ=ÜçÖÉêÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉå=

=

lé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉ=~êÖìãÉåí~íáÉ=áå=é~ê~Öê~~Ñ=PKQ=îÉêòçÉâÉå=ïáà=çã=ÇÉ=ÜçÖÉêÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉå=ÇáÉ=

áå=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=òáàå=ÄÉêÉâÉåÇ=íÉ=îÉêäÉåÉåK=

=

aÉ=ÜçÖÉêÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉå=òáàå=ïÉÉêÖÉÖÉîÉå=áå=í~ÄÉä=SK=aÉ=ã~ñáã~äÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉ=ïçêÇí=åáÉí=

çîÉêëÅÜêÉÇÉåK==

=

q~ÄÉä=SW=^~åîê~~Ö=ÜçÖÉêÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉå=íKÖKîK=ïÉÖîÉêâÉÉê=çé=ÇÉ=oáàâëïÉÖ=^O=

t~~êåÉÉãéìåí= dÉîÉä= eççÖíÉ= eçÖÉêÉ=ï~~êÇÉ==

i
ÇÉå
=xÇ_z=

N= ^ÅÜíÉêÖÉîÉä=EïÉëíF= QIR= RO=

= = TIR= RP=

O= ^ÅÜíÉêÖÉîÉä=EïÉëíF=

=

QIR=

RO=

= = TIR= RP=

P= wáàÖÉîÉä=EòìáÇF= TIR= QV=

S= wáàÖÉîÉä=EåççêÇF= QIR= RN=

= = TIR= RM=

=

=

=

=

=

=



=

=

PTPRKMOKÄê==é~Öáå~=NN=î~å=NO=

W i l h e l m i n a s t r a a t  3 9  t e  B r e u k e l e n  

dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=ïÉÖJ=Éå=ëéççêïÉÖîÉêâÉÉê=

S `ìãìä~íáÉîÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=

=

SKN báëÉå=

=

få=ÜÉí=_çìïÄÉëäìáí=OMMP=ïçêÇÉå=ÉáëÉå=ÖÉëíÉäÇ=~~å=ÇÉ=ÖÉäìáÇëïÉêáåÖ=î~å=ÉÉå=ìáíïÉåÇáÖÉ=

ëÅÜÉáÇáåÖëÅçåëíêìÅíáÉ=î~å=ÉÉå=ÖÉÄêìáâëÑìåÅíáÉI=ÇáÉ=ÇÉ=ëÅÜÉáÇáåÖ=îçêãí=íìëëÉå=ÉÉå=îÉêÄäáàÑëÖÉJ

ÄáÉÇ=Éå=ÇÉ=ÄìáíÉåäìÅÜíI=Éå=ÖÉîçÉäáÖ=áë=îççê=áåÇìëíêáÉJI=ïÉÖJ=çÑ=ê~áäîÉêâÉÉêëä~ï~~áK=aÉ=

â~ê~âíÉêáëíáÉâÉ=ÖÉäìáÇëïÉêáåÖ=Ed
^Xâ
FI=ÄÉé~~äÇ=îçäÖÉåë=kbk=RMTTI=ã~Ö=åáÉí=âäÉáåÉê=òáàå=Ç~å=ÜÉí=

îÉêëÅÜáä=íìëëÉå=ÇÉ=îçäÖÉåë=ÇÉ=tÉí=ÖÉäìáÇÜáåÇÉê=ÄÉé~~äÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=Éå=ÇÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉ=

îççê=ÜÉí=ÖÉäìáÇëåáîÉ~ì=áå=ÜÉí=îÉêÄäáàÑëÖÉÄáÉÇK=aÉòÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉ=áë=çéÖÉåçãÉå=áå=í~ÄÉä=PKN=

î~å=ÜÉí=_çìïÄÉëäìáí=OMMPK=sççê=ïçåáåÖÉå=ÖÉäÇí=ÉÉå=ï~~êÇÉ=î~å=PP=Ç_K=aÉ=ãáåáã~~ä=îÉêÉáëíÉ=

ï~~êÇÉ=îççê=ÇÉ=â~ê~âíÉêáëíáÉâÉ=ÖÉäìáÇëïÉêáåÖ=ÄÉÇê~~Öí=OM=Ç_=EçåÄÉä~ëíÉ=ÖÉîÉäëFK=

=

aÉ=â~ê~âíÉêáëíáÉâÉ=ÖÉäìáÇëïÉêáåÖ=î~å=ÉÉå=ëÅÜÉáÇáåÖëÅçåëíêìÅíáÉ=î~å=ÉÉå=îÉêÄäáàÑëêìáãíÉ=ã~Ö==

O=Ç_=ä~ÖÉê=òáàå=Ç~å=ÇÉ=â~ê~âíÉêáëíáÉâÉ=ÖÉäìáÇëïÉêáåÖ=~äë=ÜáÉêîççê=~~åÖÉÖÉîÉå=îççê=ÉÉå=îÉêJ

ÄäáàÑëÖÉÄáÉÇ=ï~~êáå=ÇáÉ=îÉêÄäáàÑëêìáãíÉ=äáÖíK=

=

=

SKO oÉëìäí~íÉå=

=

sççê=ÜÉí=ÄÉé~äÉå=î~å=ÇÉ=â~ê~âíÉêáëíáÉâÉ=ÖÉäìáÇïÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=ìáíïÉåÇáÖÉ=ëÅÜÉáÇáåÖëÅçåëíêìÅJ

íáÉI=áë=ÇÉ=Åìãìä~íáÉîÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=Çççê=ïÉÖîÉêâÉÉê=EoáàâëïÉÖ=^O=Éå=^ãÉêä~åÇëÉïÉÖF=

ã~~íÖÉîÉåÇK=aÉ=ÄÉêÉâÉåÇÉ=Åìãìä~íáÉîÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=î~åïÉÖÉ=ïÉÖîÉêâÉÉê=EÉñÅäìëáÉÑ=

~ÑíêÉâ=ÅçåÑçêã=~êíáâÉä=NNMÖ=tÉí=ÖÉäìáÇÜáåÇÉêFI=ÇÉ=ÖÉäìáÇÄÉä~ëíáåÖ=Çççê=ê~áäîÉêâÉÉê=Éå=ÇÉ=

ÄÉåçÇáÖÇÉ=â~ê~âíÉêáëíáÉâÉ=ÖÉîÉäÖÉäìáÇïÉêáåÖ=òáàå=ïÉÉêÖÉÖÉîÉå=áå=í~ÄÉä=TK=

=

q~ÄÉä=TW=_ÉêÉâÉåÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=Éå=ÇÉ=ÄÉåçÇáÖÇÉ=â~ê~âíÉêáëíáÉâÉ=ÖÉîÉäÖÉäìáÇïÉêáåÖI=ÉñÅä=~ÑíêÉâ=ÅÑ=~êíK=NNMÖ=

t~~êJ

åÉÉãéìåí=

dÉîÉä= eççÖíÉ= i
ÇÉå
=ïÉÖîÉêâÉÉê=

xÇ_E^Fz=

i
ÇÉå
=ê~áäîÉêâÉÉê=

xÇ_E^Fz=

d
^Xâ
=ÄÉåçÇáÖÇ=

xÇ_E^Fz=

j~~íÖÉîÉåÇÉ=

Äêçå=

N= ^ÅÜíÉêÖÉîÉä=

EïÉëíF=

NIR= QU= QT= OM= ïÉÖ=

QIR= RQ= RP= ON= ïÉÖ=

TIR= RR= RQ= OO= ïÉÖ=

O= ^ÅÜíÉêÖÉîÉä=

EïÉëíF=

NIR= RN= QU= OM= ïÉÖ=

QIR= RR= RP= OO= ïÉÖ=

TIR= RR= RQ= OO= ïÉÖ=

PI=QI=R=Éå=S= wáàÖÉîÉäë=Éå=

îççêÖÉîÉä=

EççëíF=

NIRI=QIR=

Éå=TIR=

=≤=RP=Ç_= Y=RO=Ç_= OM= ïÉÖ=

=

=

=

=

=



=

=

PTPRKMOKÄê==é~Öáå~=NO=î~å=NO=

W i l h e l m i n a s t r a a t  3 9  t e  B r e u k e l e n  

dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=ïÉÖJ=Éå=ëéççêïÉÖîÉêâÉÉê=

T `çåÅäìëáÉ==

=

aÉ=åáÉìïÉ=éä~åçåíïáââÉäáåÖ=îççê=ÜÉí=êÉ~äáëÉêÉå=î~å=NU=ëí~êíÉêë~éé~êíÉãÉåíÉå=~~å=ÇÉ=táäJ

ÜÉäãáå~ëíê~~í=PV=íÉ=_êÉìâÉäÉå=äáÖí=ÄáååÉå=ÇÉ=áåîäçÉÇëëÑÉÉê=î~å=ÇÉ=oáàâëïÉÖ=^OI=ÇÉ=

^ãÉêä~åÇëÉïÉÖ=Éå=ÇÉ=ëéççêäáàå=^ãëíÉêÇ~ãJríêÉÅÜíK=lã=ÇÉòÉ=êÉÇÉå=áë=ÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=íÉê=

éä~~íëÉ=î~å=ÇÉ=åáÉìïÉ=ïçåáåÖÉå=ÄÉé~~äÇ=çé=ÖêçåÇ=î~å=ÇÉ=tÉí=ÖÉäìáÇÜáåÇÉêK=

=

aÉ=íçÉâçãëíáÖÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=íÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å=ïÉÖîÉêâÉÉê=çé=ÇÉ=^ãÉêä~åÇëÉïÉÖ=î~å=ÇÉ=

åáÉìï=íÉ=ÄçìïÉå=ïçåáåÖÉå=áë=çé=ÖÉÉå=ÉåâÉäÉ=ÖÉîÉä=ÜçÖÉê=Ç~å=ÇÉ=îççêâÉìêëÖêÉåëï~~êÇÉK=aÉ=

ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=íÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å=ïÉÖîÉêâÉÉê=çé=ÇÉ=oáàâëïÉÖ=^O=áë=çé=NO=ïçåáåÖÉå=íçí=R=Ç_=

ÜçÖÉê=Ç~å=ÇÉ=îççêâÉìêëÖêÉåëï~~êÇÉI=ã~~ê=ä~ÖÉê=Ç~å=ÇÉ=ã~ñáã~äÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉK=aÉ=íçÉâçãJ
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Locatie
Naam Amerlandseweg
Plaats Breukelen
Omschrijving tussen De Corridor en Merwedeweg

Meting
Periode

Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Richting Omschrijving
1 42 1 Merwedeweg - De Corridor (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd
< 2,0 2,0 - 3,5 3,5 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 0 41 3 2 46 0,7
01:00 0 22 1 3 26 0,4
02:00 0 10 0 2 12 0,2
03:00 0 10 0 3 13 0,2
04:00 0 19 2 2 23 0,4
05:00 0 50 4 3 57 0,9
06:00 1 190 12 5 208 3,2
07:00 6 436 26 9 477 7,3
08:00 4 536 28 11 579 8,9
09:00 4 363 25 12 404 6,2
10:00 2 303 30 10 345 5,3
11:00 2 323 26 10 361 5,6
12:00 3 349 24 10 386 5,9
13:00 3 362 24 10 399 6,1
14:00 3 374 26 11 414 6,4
15:00 3 408 25 10 446 6,9
16:00 4 474 20 11 509 7,8
17:00 3 469 13 8 493 7,6
18:00 2 343 11 6 362 5,6
19:00 2 263 7 4 276 4,2
20:00 1 203 6 4 214 3,3
21:00 1 170 7 2 180 2,8
22:00 1 152 4 2 159 2,4
23:00 1 101 4 2 108 1,7

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd
< 2,0 2,0 - 3,5 3,5 - 7,0 > 7,0
Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 0-24 49 0,8 5.973 91,9 328 5,0 150 2,3 6.500 100,0 100,0
Tot. 0-7 2 0,5 343 88,4 23 5,9 20 5,2 388 100,0 6,0
Tot. 7-19 40 0,8 4.741 91,6 278 5,4 117 2,3 5.176 100,0 79,6
Tot. 19-23 5 0,6 788 95,2 24 2,9 11 1,3 828 100,0 12,7
Tot. 23-7 4 0,8 444 89,5 26 5,2 22 4,4 496 100,0 7,6

Totaal

Totaal

14-11-2011
27-11-2011



Locatie
Naam Amerlandseweg
Plaats Breukelen
Omschrijving tussen De Corridor en Merwedeweg

Meting
Periode

Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Richting Omschrijving
1 42 2 De Corridor - Merwedeweg (2)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd
< 2,0 2,0 - 3,5 3,5 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 0 56 2 2 60 0,9
01:00 0 29 1 2 32 0,5
02:00 0 14 1 2 17 0,2
03:00 0 10 1 3 14 0,2
04:00 0 17 2 1 20 0,3
05:00 0 40 8 4 52 0,8
06:00 1 154 15 10 180 2,6
07:00 3 305 26 14 348 5,0
08:00 5 435 24 12 476 6,9
09:00 3 403 28 10 444 6,4
10:00 3 327 29 9 368 5,3
11:00 3 329 28 10 370 5,4
12:00 2 386 26 11 425 6,1
13:00 4 387 26 10 427 6,2
14:00 4 407 26 10 447 6,5
15:00 3 460 25 8 496 7,2
16:00 5 542 23 9 579 8,4
17:00 7 652 16 9 684 9,9
18:00 5 492 10 4 511 7,4
19:00 2 286 8 4 300 4,3
20:00 2 206 6 2 216 3,1
21:00 2 167 4 1 174 2,5
22:00 2 147 3 1 153 2,2
23:00 1 112 4 2 119 1,7

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd
< 2,0 2,0 - 3,5 3,5 - 7,0 > 7,0
Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 0-24 58 0,8 6.361 92,0 345 5,0 151 2,2 6.915 100,0 100,0
Tot. 0-7 2 0,5 321 85,1 30 8,0 24 6,4 377 100,0 5,5
Tot. 7-19 48 0,9 5.123 91,9 289 5,2 117 2,1 5.577 100,0 80,7
Tot. 19-23 7 0,8 806 95,6 22 2,6 8 0,9 843 100,0 12,2
Tot. 23-7 4 0,8 433 87,1 34 6,8 26 5,2 497 100,0 7,2

Totaal

Totaal

14-11-2011
27-11-2011
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1moBius consult

model voor rapport 02situatie:

Projectgegevens

uitsnede: zonderschermen

projectnaam:
opdrachtgever:
adviseur:

835databaseversie:
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2moBius consult

Gebouwen

nr adres 1 2 3 4

reflectie  gevel

vl/rl il

gekoppeld

soort geb. kenmerkz,gem m,gem nokhoogte 1 nokhoogte 2

noklijn

noksoort

1042 80 80 80 80 � �7.6 0.6 -- --0=geen noklijn
1043 80 80 80 80 � �5.5 0.6 -- --0=geen noklijn
1044 80 80 80 80 � �5.5 0.6 -- --0=geen noklijn
1149 80 80 80 80 � �8.3 0.5 -- --0=geen noklijn
1165 80 80 80 80 � �9.9 0.6 -- --0=geen noklijn
1166 80 80 80 80 � �7.8 0.5 -- --0=geen noklijn
1167 80 80 80 80 � �7.8 0.5 -- --0=geen noklijn
1168 80 80 80 80 � �7.9 0.6 -- --0=geen noklijn
1169 80 80 80 80 � �8.3 0.6 -- --0=geen noklijn
1170 80 80 80 80 � �8.3 0.6 -- --0=geen noklijn
1171 80 80 80 80 � �8.3 0.6 -- --0=geen noklijn
1172 80 80 80 80 � �8.1 0.5 -- --0=geen noklijn
1173 80 80 80 80 � �8.2 0.6 -- --0=geen noklijn
1175 80 80 80 80 � �8.7 0.5 -- --0=geen noklijn
1202 80 80 80 80 � �5.7 0.9 -- --0=geen noklijn
1203 80 80 80 80 � �4.5 0.9 -- --0=geen noklijn
1204 80 80 80 80 � �7.6 1.1 -- --0=geen noklijn
1205 80 80 80 80 � �5.7 1.0 -- --0=geen noklijn
1209 80 80 80 80 � �3.8 -0.9 -- --0=geen noklijn
1265 80 80 80 80 � �7.2 0.0 -- --0=geen noklijn
1319 80 80 80 80 � �7.3 0.3 -- --0=geen noklijn
1320 80 80 80 80 � �7.8 0.3 -- --0=geen noklijn
1321 80 80 80 80 � �6.4 0.6 -- --0=geen noklijn
1480 80 80 80 80 � �5.7 -0.1 -- --0=geen noklijn
1481 80 80 80 80 � �6.5 -0.9 -- --0=geen noklijn
1482 80 80 80 80 � �7.0 -0.4 -- --0=geen noklijn
1483 80 80 80 80 � �6.7 -0.3 -- --0=geen noklijn
1484 80 80 80 80 � �9.3 0.3 -- --0=geen noklijn
1485 80 80 80 80 � �8.6 0.3 -- --0=geen noklijn
1486 80 80 80 80 � �6.3 0.2 -- --0=geen noklijn
1487 80 80 80 80 � �7.7 0.3 -- --0=geen noklijn
1488 80 80 80 80 � �5.5 0.4 -- --0=geen noklijn
1497 80 80 80 80 � �17.4 0.6 -- --0=geen noklijn
1499 80 80 80 80 � �14.6 0.6 -- --0=geen noklijn
1500 80 80 80 80 � �15.6 0.6 -- --0=geen noklijn
1501 80 80 80 80 � �7.7 0.6 -- --0=geen noklijn
1502 80 80 80 80 � �2.2 0.6 -- --0=geen noklijn
1503 80 80 80 80 � �5.5 0.6 -- --0=geen noklijn
1504 80 80 80 80 � �4.6 0.6 -- --0=geen noklijn
1505 80 80 80 80 � �6.6 0.6 -- --0=geen noklijn
1506 80 80 80 80 � �9.7 0.7 -- --0=geen noklijn
1507 80 80 80 80 � �9.7 0.7 -- --0=geen noklijn
1508 80 80 80 80 � �6.7 0.7 -- --0=geen noklijn
1509 80 80 80 80 � �9.8 0.7 -- --0=geen noklijn
1510 80 80 80 80 � �9.8 0.7 -- --0=geen noklijn
1511 80 80 80 80 � �9.8 0.7 -- --0=geen noklijn
1512 80 80 80 80 � �9.8 0.7 -- --0=geen noklijn
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nr adres 1 2 3 4

reflectie  gevel

vl/rl il

gekoppeld

soort geb. kenmerkz,gem m,gem nokhoogte 1 nokhoogte 2

noklijn

noksoort

1513 80 80 80 80 � �9.8 0.7 -- --0=geen noklijn
1514 80 80 80 80 � �6.0 0.7 -- --0=geen noklijn
1515 80 80 80 80 � �5.4 0.8 -- --0=geen noklijn
1516 80 80 80 80 � �8.9 1.7 -- --0=geen noklijn
1517 80 80 80 80 � �9.5 1.8 -- --0=geen noklijn
1518 80 80 80 80 � �2.7 1.6 -- --0=geen noklijn
1519 80 80 80 80 � �5.4 1.6 -- --0=geen noklijn
1520 80 80 80 80 � �4.5 0.8 -- --0=geen noklijn
1521 80 80 80 80 � �5.0 0.8 -- --0=geen noklijn
1522 80 80 80 80 � �7.8 1.8 -- --0=geen noklijn
1524 80 80 80 80 � �8.9 1.4 -- --0=geen noklijn
1525 80 80 80 80 � �8.9 1.4 -- --0=geen noklijn
1526 80 80 80 80 � �8.8 1.2 -- --0=geen noklijn
1527 80 80 80 80 � �9.2 1.2 -- --0=geen noklijn
1528 80 80 80 80 � �6.0 1.2 -- --0=geen noklijn
1529 80 80 80 80 � �9.4 1.4 -- --0=geen noklijn
1530 80 80 80 80 � �9.4 2.0 -- --0=geen noklijn
1531 80 80 80 80 � �9.5 1.6 -- --0=geen noklijn
1532 80 80 80 80 � �9.9 1.9 -- --0=geen noklijn
1533 80 80 80 80 � �8.3 0.5 -- --0=geen noklijn
1534 80 80 80 80 � �6.9 0.9 -- --0=geen noklijn
1535 80 80 80 80 � �5.2 0.6 -- --0=geen noklijn
1536 80 80 80 80 � �8.0 0.5 -- --0=geen noklijn
1537 80 80 80 80 � �6.7 0.4 -- --0=geen noklijn
1538 80 80 80 80 � �6.3 0.3 -- --0=geen noklijn
1539 80 80 80 80 � �8.5 0.7 -- --0=geen noklijn
1540 80 80 80 80 � �7.1 0.3 -- --0=geen noklijn
1541 80 80 80 80 � �7.8 1.0 -- --0=geen noklijn
1542 80 80 80 80 � �7.9 0.9 -- --0=geen noklijn
1543 80 80 80 80 � �8.1 4.5 -- --0=geen noklijn
1544 80 80 80 80 � �8.2 1.4 -- --0=geen noklijn
1545 80 80 80 80 � �8.0 0.7 -- --0=geen noklijn
1546 80 80 80 80 � �3.3 0.4 -- --0=geen noklijn
1547 80 80 80 80 � �3.9 -0.2 -- --0=geen noklijn
1548 80 80 80 80 � �5.9 -0.3 -- --0=geen noklijn
1549 80 80 80 80 � �15.9 0.7 -- --0=geen noklijn
1550 80 80 80 80 � �9.5 0.6 -- --0=geen noklijn
1551 80 80 80 80 � �5.1 0.7 -- --0=geen noklijn
1552 80 80 80 80 � �6.7 0.7 -- --0=geen noklijn
1553 80 80 80 80 � �6.8 -0.9 -- --0=geen noklijn
1557 80 80 80 80 � �3.7 0.7 -- --0=geen noklijn
1558 80 80 80 80 � �6.8 0.9 -- --0=geen noklijn
1559 80 80 80 80 � �7.4 0.3 -- --0=geen noklijn
1560 80 80 80 80 � �4.3 -1.0 -- --0=geen noklijn
1561 80 80 80 80 � �3.0 0.3 -- --0=geen noklijn
1562 80 80 80 80 � �1.1 -0.2 -- --0=geen noklijn
1606 80 80 80 80 � �6.9 0.3 -- --0=geen noklijn
1610 80 80 80 80 � �11.1 1.1 -- --0=geen noklijn
1611 80 80 80 80 � �10.7 0.7 -- --0=geen noklijn
1612 80 80 80 80 � �10.3 0.3 -- --0=geen noklijn
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nr adres 1 2 3 4

reflectie  gevel

vl/rl il

gekoppeld

soort geb. kenmerkz,gem m,gem nokhoogte 1 nokhoogte 2

noklijn

noksoort

1613 80 80 80 80 � �10.5 0.5 -- --0=geen noklijn
1614 80 80 80 80 � �10.4 0.4 -- --0=geen noklijn
1615 80 80 80 80 � �12.6 0.6 -- --0=geen noklijn
1616 80 80 80 80 � �17.2 0.6 -- --0=geen noklijn
1617 80 80 80 80 � �12.6 0.6 -- --0=geen noklijn
1618 80 80 80 80 � �17.2 0.6 -- --0=geen noklijn
1619 80 80 80 80 � �12.6 0.6 -- --0=geen noklijn
1620 80 80 80 80 � �17.2 0.6 -- --0=geen noklijn
1621 80 80 80 80 � �15.7 0.6 -- --0=geen noklijn
1622 80 80 80 80 � �17.2 0.6 -- --0=geen noklijn
1623 80 80 80 80 � �17.2 0.6 -- --0=geen noklijn
1624 80 80 80 80 � �15.7 0.6 -- --0=geen noklijn
1625 80 80 80 80 � �15.7 0.6 -- --0=geen noklijn
1626 80 80 80 80 � �17.2 0.6 -- --0=geen noklijn
1631 80 80 80 80 � �7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
1632 80 80 80 80 � �7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
1633 80 80 80 80 � �7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
1634 80 80 80 80 � �7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
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Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

51 80   11.0 1.0 272
52 80   10.5 0.5 213
53 80   9.5 -0.5 431
54 80   10.4 0.4 180
55 80   10.2 0.2 147
56 80   4.5 0.0 81
57 80   2.5 0.0 126
58 80   2.5 0.0 200
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Waarneempunten

z1 m1 adresnr kenmerktype h1 h3 h4 reflh5

waarneemhoogten

h2huisnr h10h9h8h7h6afw.toets

1 wilhelminastraat gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.6
2 wilhelminastraat gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
3 wilhelminastraat gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
4 wilhelminastraat gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
5 wilhelminastraat gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
6 wilhelminastraat gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
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Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

54 2 laags zoab CROW200(52) 2089.00 164.00 202.00 .00 100 80 80dag
1169.00 48.00 91.00 .00 100 80 80avond
403.00 40.00 72.00 .00 100 80 80nacht

5.9 147 .0�21

55 2 laags zoab CROW200(52) 2089.00 164.00 202.00 .00 100 80 80dag
1169.00 48.00 91.00 .00 100 80 80avond
403.00 40.00 72.00 .00 100 80 80nacht

6.0 147 .0�21

56 2 laags zoab CROW200(52) 2089.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1169.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
403.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

6.1 148 .0�21

57 2 laags zoab CROW200(52) 1933.00 139.00 171.00 .00 100 80 80dag
1082.00 41.00 77.00 .00 100 80 80avond
373.00 34.00 61.00 .00 100 80 80nacht

3.7 621 .0�21

58 2 laags zoab CROW200(52) 1933.00 139.00 171.00 .00 100 80 80dag
1082.00 41.00 77.00 .00 100 80 80avond
373.00 34.00 61.00 .00 100 80 80nacht

3.7 621 .0�21

59 2 laags zoab CROW200(52) 1933.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1082.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
373.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

3.6 619 .0�21

60 2 laags zoab CROW200(52) 1919.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1010.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
480.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

4.3 520 .0�21

61 2 laags zoab CROW200(52) 1919.00 135.00 140.00 .00 100 80 80dag
1010.00 46.00 65.00 .00 100 80 80avond
480.00 54.00 91.00 .00 100 80 80nacht

4.0 517 .0�21

62 2 laags zoab CROW200(52) 1919.00 135.00 140.00 .00 100 80 80dag
1010.00 46.00 65.00 .00 100 80 80avond
480.00 54.00 91.00 .00 100 80 80nacht

4.1 520 .0�21

66 2 laags zoab CROW200(52) 2148.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1131.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
537.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

0.8 4979 .0�21

67 2 laags zoab CROW200(52) 2148.00 145.00 150.00 .00 100 80 80dag
1131.00 49.00 69.00 .00 100 80 80avond
537.00 58.00 97.00 .00 100 80 80nacht

0.8 4981 .0�21

68 2 laags zoab CROW200(52) 2148.00 145.00 150.00 .00 100 80 80dag
1131.00 49.00 69.00 .00 100 80 80avond
537.00 58.00 97.00 .00 100 80 80nacht

0.7 4980 .0�21

170 2 laags zoab CROW200(52) 2205.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1234.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
425.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

0.8 4872 .0�21

171 2 laags zoab CROW200(52) 2205.00 148.00 183.00 .00 100 80 80dag
1234.00 44.00 83.00 .00 100 80 80avond
425.00 36.00 66.00 .00 100 80 80nacht

0.6 4869 .0�21

172 2 laags zoab CROW200(52) 2205.00 148.00 183.00 .00 100 80 80dag
1234.00 44.00 83.00 .00 100 80 80avond
425.00 36.00 66.00 .00 100 80 80nacht

0.5 4869 .0�21

215 2 laags zoab CROW200(52) 469.00 50.00 62.00 .00 80 80 80dag
262.00 15.00 28.00 .00 80 80 80avond
90.00 12.00 22.00 .00 80 80 80nacht

5.7 36 .0�21

216 2 laags zoab CROW200(52) 469.00 50.00 62.00 .00 80 80 80dag5.8 62 .021
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8moBius consult

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

262.00 15.00 28.00 .00 80 80 80avond
90.00 12.00 22.00 .00 80 80 80nacht

�

217 2 laags zoab CROW200(52) 1933.00 139.00 171.00 .00 100 80 80dag
1082.00 41.00 77.00 .00 100 80 80avond
373.00 34.00 61.00 .00 100 80 80nacht

5.9 36 .0�21

218 2 laags zoab CROW200(52) 1933.00 139.00 171.00 .00 100 80 80dag
1082.00 41.00 77.00 .00 100 80 80avond
373.00 34.00 61.00 .00 100 80 80nacht

5.9 68 .0�21

219 2 laags zoab CROW200(52) 1933.00 139.00 171.00 .00 100 80 80dag
1082.00 41.00 77.00 .00 100 80 80avond
373.00 34.00 61.00 .00 100 80 80nacht

6.0 37 .0�21

220 2 laags zoab CROW200(52) 1933.00 139.00 171.00 .00 100 80 80dag
1082.00 41.00 77.00 .00 100 80 80avond
373.00 34.00 61.00 .00 100 80 80nacht

6.0 69 .0�21

221 2 laags zoab CROW200(52) 1933.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1082.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
373.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

6.1 37 .0�21

222 2 laags zoab CROW200(52) 1933.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1082.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
373.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

6.1 68 .0�21

223 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1109.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
527.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

6.1 36 .0�21

224 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1109.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
527.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

6.0 0 .0�21

225 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 158.00 165.00 .00 100 80 80dag
1109.00 54.00 76.00 .00 100 80 80avond
527.00 63.00 106.00 .00 100 80 80nacht

5.9 36 .0�21

226 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 158.00 165.00 .00 100 80 80dag
1109.00 54.00 76.00 .00 100 80 80avond
527.00 63.00 106.00 .00 100 80 80nacht

5.9 1 .0�21

227 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 158.00 165.00 .00 100 80 80dag
1109.00 54.00 76.00 .00 100 80 80avond
527.00 63.00 106.00 .00 100 80 80nacht

5.8 36 .0�21

228 2 laags zoab CROW200(52) 2089.00 164.00 202.00 .00 100 80 80dag
1169.00 48.00 91.00 .00 100 80 80avond
403.00 40.00 72.00 .00 100 80 80nacht

5.9 43 .0�21

229 2 laags zoab CROW200(52) 2089.00 164.00 202.00 .00 100 80 80dag
1169.00 48.00 91.00 .00 100 80 80avond
403.00 40.00 72.00 .00 100 80 80nacht

6.9 1000 .0�21

230 2 laags zoab CROW200(52) 2089.00 164.00 202.00 .00 100 80 80dag
1169.00 48.00 91.00 .00 100 80 80avond
403.00 40.00 72.00 .00 100 80 80nacht

6.0 43 .0�21

231 2 laags zoab CROW200(52) 2089.00 164.00 202.00 .00 100 80 80dag
1169.00 48.00 91.00 .00 100 80 80avond
403.00 40.00 72.00 .00 100 80 80nacht

6.9 994 .0�21

232 2 laags zoab CROW200(52) 2089.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1169.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
403.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

6.1 43 .0�21
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9moBius consult

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

233 2 laags zoab CROW200(52) 2089.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1169.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
403.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

6.7 987 .0�21

241 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1109.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
527.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

6.8 900 .0�21

243 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 158.00 165.00 .00 100 80 80dag
1109.00 54.00 76.00 .00 100 80 80avond
527.00 63.00 106.00 .00 100 80 80nacht

6.5 886 .0�21

245 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 158.00 165.00 .00 100 80 80dag
1109.00 54.00 76.00 .00 100 80 80avond
527.00 63.00 106.00 .00 100 80 80nacht

6.6 892 .0�21

258 glad asfalt(1) 695.00 19.00 20.00 .00 50 50 50dag
366.00 7.00 9.00 .00 50 50 50avond
174.00 8.00 13.00 .00 50 50 50nacht

1.1 174 .0�21

259 glad asfalt(1) 469.00 50.00 62.00 .00 50 50 50dag
262.00 15.00 28.00 .00 50 50 50avond
90.00 12.00 22.00 .00 50 50 50nacht

0.1 219 .0�21

261 2 laags zoab CROW200(52) 577.00 47.00 49.00 .00 80 80 80dag
304.00 16.00 22.00 .00 80 80 80avond
144.00 19.00 31.00 .00 80 80 80nacht

5.5 117 .0�21

262 2 laags zoab CROW200(52) 830.00 17.00 21.00 .00 80 80 80dag
465.00 5.00 9.00 .00 80 80 80avond
160.00 4.00 7.00 .00 80 80 80nacht

1.1 117 .0�21

268 glad asfalt(1) 830.00 17.00 21.00 .00 65 65 65dag
465.00 5.00 9.00 .00 65 65 65avond
160.00 4.00 7.00 .00 65 65 65nacht

1.5 229 .0�21

269 glad asfalt(1) 830.00 17.00 21.00 .00 50 50 50dag
465.00 5.00 9.00 .00 50 50 50avond
160.00 4.00 7.00 .00 50 50 50nacht

0.2 208 .0�21

270 glad asfalt(1) 695.00 19.00 20.00 .00 65 65 65dag
366.00 7.00 9.00 .00 65 65 65avond
174.00 8.00 13.00 .00 65 65 65nacht

2.8 172 .0�21

271 2 laags zoab CROW200(52) 695.00 19.00 20.00 .00 80 80 80dag
366.00 7.00 9.00 .00 80 80 80avond
174.00 8.00 13.00 .00 80 80 80nacht

2.3 175 .0�21

272 glad asfalt(1) 469.00 50.00 62.00 .00 65 65 65dag
262.00 15.00 28.00 .00 65 65 65avond
90.00 12.00 22.00 .00 65 65 65nacht

2.5 232 .0�21

273 glad asfalt(1) 469.00 50.00 62.00 .00 80 80 80dag
262.00 15.00 28.00 .00 80 80 80avond
90.00 12.00 22.00 .00 80 80 80nacht

5.3 27 .0�21

274 glad asfalt(1) 577.00 47.00 49.00 .00 65 65 65dag
304.00 16.00 22.00 .00 65 65 65avond
144.00 19.00 31.00 .00 65 65 65nacht

2.6 151 .0�21

275 glad asfalt(1) 577.00 47.00 49.00 .00 50 50 50dag
304.00 16.00 22.00 .00 50 50 50avond
144.00 19.00 31.00 .00 50 50 50nacht

0.1 124 .0�21

276 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1109.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
527.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

6.0 42 .0�21
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z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

277 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 .00 .00 .00 100 80 80dag
1109.00 .00 .00 .00 100 80 80avond
527.00 .00 .00 .00 100 80 80nacht

6.1 218 .0�21

278 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 158.00 165.00 .00 100 80 80dag
1109.00 54.00 76.00 .00 100 80 80avond
527.00 63.00 106.00 .00 100 80 80nacht

5.9 42 .0�21

279 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 158.00 165.00 .00 100 80 80dag
1109.00 54.00 76.00 .00 100 80 80avond
527.00 63.00 106.00 .00 100 80 80nacht

6.0 218 .0�21

280 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 158.00 165.00 .00 100 80 80dag
1109.00 54.00 76.00 .00 100 80 80avond
527.00 63.00 106.00 .00 100 80 80nacht

5.9 42 .0�21

281 2 laags zoab CROW200(52) 2107.00 158.00 165.00 .00 100 80 80dag
1109.00 54.00 76.00 .00 100 80 80avond
527.00 63.00 106.00 .00 100 80 80nacht

5.9 218 .0�21

292 glad asfalt(1) 577.00 47.00 49.00 .00 80 80 80dag
304.00 16.00 22.00 .00 80 80 80avond
144.00 19.00 31.00 .00 80 80 80nacht

5.1 30 .0�21

293 2 laags zoab CROW200(52) 469.00 50.00 62.00 .00 80 80 80dag
262.00 15.00 28.00 .00 80 80 80avond
90.00 12.00 22.00 .00 80 80 80nacht

5.6 95 .0�21

302 glad asfalt(1) 830.00 17.00 21.00 .00 80 80 80dag
465.00 5.00 9.00 .00 80 80 80avond
160.00 4.00 7.00 .00 80 80 80nacht

1.7 113 .0�21

305 glad asfalt(1) 454.30 26.40 11.10 50 50 50dag
226.00 6.84 3.10 50 50 50avond
63.90 3.70 3.10 50 50 50nacht

-0.2 312 7411.0�amerlandseweg richting 1 52

306 glad asfalt(1) 491.30 27.50 11.10 50 50 50dag
231.70 6.30 2.30 50 50 50avond
62.30 4.80 3.70 50 50 50nacht

-0.2 305 7886.0�amerlandseweg richting 2 52
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Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

2 .0419
4 .02515
5 .06250
6 .010233
7 .04430
8 .0620
9 .03166

18 .0919
20 .0585
21 .0177
24 .0973
26 .01196
27 .0104
28 .0252
29 .069
32 .0816
33 .036
34 .0483
35 .0265
36 .0431
37 .0949
38 .062
42 .01092
48 .0728
49 .0263
50 .0374
51 .059
52 .099
53 .0100

116 .019152
118 .019006
119 .01094
141 .0171
142 .0196
143 .0188
150 .01045
196 .012257

1574 .032
1578 .016
1579 .0191
1580 .019
1581 .0199
1582 .012
1583 .0101
1584 .021
1585 .017
1586 .022
1587 .018
1588 .014
1589 .013
1590 .0327
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absorptie [%]nr kenmerklengte

1591 .0379
1592 .0420
1593 .02200
1594 .029
1595 .079
1596 .0278
1597 .0203
1598 .069
1599 .028
1600 .082
1601 .0425
1602 .0287
1603 .01253
1604 .0227
1605 .067
1606 .021
1607 .0285
1608 .032
1609 .0104
1610 .0744
1611 .01232
1617 .0365
1619 .016
1620 .0191
1621 .019
1622 .0199
1623 .012
1624 .0101
1625 .021
1626 .017
1627 .0254
1628 .014
1629 .022
1630 .018
1631 .014
1632 .013
1633 .010
1634 .096
1637 .06545
1638 .03201
1639 .08718
1640 .05929
1642 .0420
1643 .0426
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1moBius consult

model voor rapport 02situatie:

Projectgegevens

uitsnede: zonderschermen

projectnaam:
opdrachtgever:
adviseur:

835databaseversie:

100
05-03-2012

1

2

5

15.05 02.09.2011

17:19

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

�

�

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:
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Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag avond nacht

VL: excl. optrektoeslag

afw.toets Lden Letm Lden Letm

VL: inc. aftrek
RL: inc. prognose

groep

IL: inc. maatregel

1 wilhelminastraat gevel VL 47.5542.41 39.601 1.5 45.39 42.41 39.6045.39 49.60 45.40 47.48totaal (0)
VL 54.1548.99 46.211 4.5 51.97 48.99 46.2151.97 56.21 52.00 54.10totaal (0)
VL 55.1750.00 47.231 7.5 53.01 50.00 47.2353.01 57.23 52.97 55.07totaal (0)
VL 47.2542.11 39.361 1.5 45.00 42.11 39.3645.00 49.36 45.25 47.361
VL 53.8648.68 45.991 4.5 51.59 48.68 45.9951.59 55.99 51.86 53.991
VL 54.7749.57 46.911 7.5 52.48 49.57 46.9152.48 56.91 52.77 54.911
VL 35.6330.65 26.781 1.5 34.64 30.65 26.7834.64 36.78 30.63 31.782
VL 42.2037.33 33.281 4.5 41.23 37.33 33.2841.23 43.28 37.20 38.282
VL 44.6039.79 35.661 7.5 43.64 39.79 35.6643.64 45.66 39.60 40.662

0.0 0.6

2 wilhelminastraat gevel VL 50.5045.35 42.591 1.5 48.28 45.35 42.5948.28 52.59 48.44 50.54totaal (0)
VL 54.7249.53 46.811 4.5 52.51 49.53 46.8152.51 56.81 52.58 54.70totaal (0)
VL 55.2450.05 47.311 7.5 53.08 50.05 47.3153.08 57.31 53.02 55.13totaal (0)
VL 50.3745.21 42.481 1.5 48.10 45.21 42.4848.10 52.48 48.37 50.481
VL 54.4349.21 46.581 4.5 52.12 49.21 46.5852.12 56.58 52.43 54.581
VL 54.7849.54 46.951 7.5 52.46 49.54 46.9552.46 56.95 52.78 54.951
VL 35.2730.31 26.421 1.5 34.28 30.31 26.4234.28 36.42 30.27 31.422
VL 42.8338.03 33.881 4.5 41.86 38.03 33.8841.86 43.88 37.83 38.882
VL 45.2840.48 36.341 7.5 44.31 40.48 36.3444.31 46.34 40.28 41.342

0.0 0.0

3 wilhelminastraat gevel VL 43.5038.36 35.521 1.5 41.39 38.36 35.5241.39 45.52 41.25 43.31totaal (0)
VL 50.3545.17 42.431 4.5 48.15 45.17 42.4348.15 52.43 48.22 50.32totaal (0)
VL 51.2546.11 43.271 7.5 49.13 46.11 43.2749.13 53.27 49.02 51.09totaal (0)
VL 42.9837.82 35.101 1.5 40.72 37.82 35.1040.72 45.10 40.98 43.101
VL 50.0944.91 42.221 4.5 47.81 44.91 42.2247.81 52.22 48.09 50.221
VL 50.7945.63 42.901 7.5 48.52 45.63 42.9048.52 52.90 48.79 50.901
VL 33.9728.98 25.131 1.5 32.98 28.98 25.1332.98 35.13 28.97 30.132
VL 37.9432.94 29.101 4.5 36.95 32.94 29.1036.95 39.10 32.94 34.102
VL 41.2636.35 32.361 7.5 40.30 36.35 32.3640.30 42.36 36.26 37.362

0.0 0.0

4 wilhelminastraat gevel VL 37.4532.27 29.451 1.5 35.39 32.27 29.4535.39 39.45 35.09 37.15totaal (0)
VL 41.7336.56 33.771 4.5 39.60 36.56 33.7739.60 43.77 39.51 41.59totaal (0)
VL 34.3729.25 26.411 7.5 32.23 29.25 26.4132.23 36.41 32.25 34.30totaal (0)
VL 36.7031.50 28.841 1.5 34.42 31.50 28.8434.42 38.84 34.70 36.841
VL 41.2736.09 33.401 4.5 39.00 36.09 33.4039.00 43.40 39.27 41.401
VL 34.1229.00 26.201 7.5 31.90 29.00 26.2031.90 36.20 32.12 34.201
VL 29.4324.39 20.611 1.5 28.44 24.39 20.6128.44 30.61 24.43 25.612
VL 31.7526.71 22.931 4.5 30.75 26.71 22.9330.75 32.93 26.75 27.932
VL 21.9316.73 13.191 7.5 20.92 16.73 13.1920.92 23.19 16.93 18.192

0.0 0.0

5 wilhelminastraat gevel VL 35.1530.09 27.121 1.5 33.10 30.09 27.1233.10 37.12 32.95 34.95totaal (0)
VL 37.9532.86 29.961 4.5 35.85 32.86 29.9635.85 39.96 35.79 37.82totaal (0)
VL 33.5528.46 25.551 7.5 31.45 28.46 25.5531.45 35.55 31.39 33.41totaal (0)
VL 34.7429.68 26.771 1.5 32.56 29.68 26.7732.56 36.77 32.74 34.771
VL 37.6232.52 29.681 4.5 35.41 32.52 29.6835.41 39.68 35.62 37.681
VL 33.2228.14 25.271 7.5 31.03 28.14 25.2731.03 35.27 31.22 33.271
VL 24.7719.67 15.981 1.5 23.77 19.67 15.9823.77 25.98 19.77 20.982
VL 26.6421.55 17.851 4.5 25.64 21.55 17.8525.64 27.85 21.64 22.852
VL 22.1416.94 13.391 7.5 21.12 16.94 13.3921.12 23.39 17.14 18.392

0.0 0.0

6 wilhelminastraat gevel VL 50.0544.93 42.121 1.5 47.83 44.93 42.1247.83 52.12 48.01 50.09totaal (0)
VL 52.6647.43 44.821 4.5 50.36 47.43 44.8250.36 54.82 50.63 52.79totaal (0)
VL 52.4147.15 44.581 7.5 50.10 47.15 44.5850.10 54.58 50.37 52.55totaal (0)
VL 49.9744.84 42.061 1.5 47.73 44.84 42.0647.73 52.06 47.97 50.061

0.0 0.0
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z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag avond nacht

VL: excl. optrektoeslag

afw.toets Lden Letm Lden Letm

VL: inc. aftrek
RL: inc. prognose

groep

IL: inc. maatregel

VL 52.5947.34 44.761 4.5 50.26 47.34 44.7650.26 54.76 50.59 52.761
VL 52.3347.06 44.521 7.5 49.98 47.06 44.5249.98 54.52 50.33 52.521
VL 32.7028.13 23.681 1.5 31.72 28.13 23.6831.72 33.68 27.70 28.682
VL 35.0130.38 26.021 4.5 34.02 30.38 26.0234.02 36.02 30.01 31.022
VL 35.1530.46 26.191 7.5 34.15 30.46 26.1934.15 36.19 30.15 31.192
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1moBius consult

model voor rapport 02situatie:

Projectgegevens

uitsnede: zonderschermen

projectnaam:
opdrachtgever:
adviseur:

835databaseversie:

05-03-2012

100

1

2

5

 9.1216.03.2011

17:26

�

railverkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

�

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:
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Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden Letm Lden Letm

VL: inc. aftrek
RL: inc. prognose

groep

IL: inc. maatregel

1 wilhelminastraat gevel RL 47.2743.23 39.341 1.5 44.34 49.34 47.27 49.34totaal (0)
RL 52.7848.85 44.761 4.5 49.97 54.76 52.78 54.76totaal (0)
RL 53.8349.92 45.781 7.5 51.04 55.78 53.83 55.78totaal (0)

0.0 0.6

2 wilhelminastraat gevel RL 48.0644.08 40.071 1.5 45.20 50.07 48.06 50.07totaal (0)
RL 52.7948.84 44.791 4.5 49.96 54.79 52.79 54.79totaal (0)
RL 53.8749.95 45.831 7.5 51.07 55.83 53.87 55.83totaal (0)

0.0 0.0

3 wilhelminastraat gevel RL 40.5136.61 32.481 1.5 37.68 42.48 40.51 42.48totaal (0)
RL 48.0444.18 39.971 4.5 45.27 49.97 48.04 49.97totaal (0)
RL 50.0146.15 41.921 7.5 47.25 51.92 50.01 51.92totaal (0)

0.0 0.0

4 wilhelminastraat gevel RL 35.7731.85 27.771 1.5 32.91 37.77 35.77 37.77totaal (0)
RL 40.2536.31 32.271 4.5 37.36 42.27 40.25 42.27totaal (0)
RL 23.4019.44 15.461 7.5 20.45 25.46 23.40 25.46totaal (0)

0.0 0.0

5 wilhelminastraat gevel RL 29.9325.94 22.001 1.5 26.98 32.00 29.93 32.00totaal (0)
RL 34.4230.46 26.451 4.5 31.50 36.45 34.42 36.45totaal (0)
RL 28.7224.49 20.971 7.5 25.56 30.97 28.72 30.97totaal (0)

0.0 0.0

6 wilhelminastraat gevel RL 48.2444.26 40.251 1.5 45.40 50.25 48.24 50.25totaal (0)
RL 50.1746.15 42.221 4.5 47.28 52.22 50.17 52.22totaal (0)
RL 50.8146.79 42.861 7.5 47.92 52.86 50.81 52.86totaal (0)

0.0 0.0
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1 Inleiding 

Aannemersbedrijf Noord vof is voornemens ter plaatse van een voormalig 

bedrijfspand aan de Wilhelminastraat 39a te Breukelen 18 appartementen 

te realiseren. 

In de bestaande situatie is geen gebouwde parkeergelegenheid aanwezig. Geacht wordt dat de 
bestaande parkeervoorziening voldoende is om de benodigde parkeercapaciteit op te vangen. Op 
basis van de berekeningsmethode van de gemeente betekent dit dat er 18 x 1,3 = 23,4 
parkeerplaatsen aanwezig dienen te zijn. Dit is inclusief de aanwezige parkeerplaatsen op straat (in 
de omgeving). Er dienen 23,4 – 6 (parkeerplaatsen voor de bestaande situatie)= 17,4 extra 
parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. De 18 aan de noordzijde van het plan te realiseren 
parkeerplaatsen lossen dit ruimschoots op. 

Zoals beschreven zijn de aanbevelingen van het CROW slechts normen voor de behoeftebepaling 
van het aantal parkeerplaatsen. Hier kan van afgeweken worden.    

Door middel van de uitvoering van een parkeeronderzoek dient onafhankelijk onderbouwd te 
worden of de bestaande parkeercapaciteit voldoende zal zijn om de toekomstige parkeerbehoefte 
op te vangen. 
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2 Opzet en uitvoering parkeeronderzoek 

Om de parkeerdruk en de parkeermotieven te onderzoeken bestaat het 

onderzoek uit drie stappen. 

Deze drie stappen zijn: 
1. Capaciteitsinventarisatie 
2. Parkeermotiefmeting 
3. Parkeerdrukmeting 
 

2.1 Capaciteitsinventarisatie 

Op basis van het totale onderzoeksgebied is een sectie-indeling gemaakt. Per sectie zijn de 
capaciteiten vastgesteld. Na deze stap liggen de sectie-indeling en de parkeercapaciteiten vast. 
Deze sectie-indeling en parkeercapaciteiten zijn de basis voor de uitvoering van het veldwerk en 
voor de verdere analyse.  
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afbeelding 2.1 Sectie-indeling en deelgebieden 
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Nadat de sectie-indeling is bepaald zijn op straat de parkeercapaciteiten bepaald. Hierbij is het 
aantal parkeervakken geteld en is in het geval van langsparkeren een afstand van zes meter per 
voertuig aangehouden. In tabel 2.1 staan de capaciteiten. 

tabel 2.1 Capaciteit per sectie 

Sectienummer Capaciteit parkeervakken Capaciteit langsparkeren Totale capaciteit 

1 Domineeslaantje 17 10 27 

2 Steeg Domineeslaantje 0 3 3 

3 Steeg Domineeslaantje 0 0 0 

4 Steeg Wilhelminastraat 9 0 9 

5 Wilhelminastraat 4 14 18 

6 Marijkestraat 2 19 21 

Totaal onderzoeksgebied 32 46 78 

 
Om de resultaten van het onderzoek overzichtelijk te houden zijn de secties samengevoegd tot 
deelgebieden. Een deelgebied bestaat dus uit meerdere secties. De samengevoegde secties zijn 
opgedeeld in drie deelgebieden die in tabel 2.2 staan. 

tabel 2.2 Capaciteit deelgebieden 

Deelgebied Secties Capaciteit 

parkeervakken 

Capaciteit 

langsparkeren 

Totale capaciteit 

I 1, 2, 3 17 13 30 

II 4, 5 13 14 27 

III 6 2 19 21 

Totaal 

onderzoeksgebied 

 32 46 78 

2.2 Uitvoering parkeeronderzoek 

Na de capaciteitsinventarisatie heeft de parkeermotiefmeting en de parkeerdrukmeting 
plaatsgevonden. Voor het parkeeronderzoek geldt dat in een aantal rondes de (eerste vier karakters 
van de) kentekens van de aanwezige voertuigen zijn genoteerd. Aan de hand van de genoteerde 
kentekens kan de parkeerduur en parkeerbezetting worden bepaald, en kan ook worden afgeleid in 
welke categorie een voertuig valt. 
 
De categorieën die zijn gebruikt, zijn: 
• Bewoners: voertuigen die tijdens een nachtronde zijn aangetroffen, zijn verondersteld van 

bewoners te zijn. Hierbij is aangenomen dat er in de vroege ochtend (tussen 5:00 en 6:00 uur) 
nog geen auto’s staan geparkeerd van bezoekers of werknemers. 

• Werknemers: voertuigen die niet tijdens de nachtronde zijn aangetroffen, maar die overdag wel 
gedurende drie of meer rondes achtereen worden genoteerd; 

• Bezoekers: de overige voertuigen, die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. 
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2.3 Onderzoeksmomenten 

Het parkeeronderzoek is uitgevoerd op één representatieve werkdag (dinsdag 12 juni 2012). Op 
deze onderzoeksdag zijn zowel de nachttelling als de tellingen overdag uitgevoerd. In tabel 2.3 
staan de uitgevoerde onderzoeksronden. 

tabel 2.3 Uitvoeringstijden 

Dinsdag 

05:00 – 06:00  13:00 – 14:00  

08:00 – 09:00 14:00 – 15:00 

09:00 – 10:00 15:00 – 16:00 

10:00 – 11:00 16:00 – 17:00 

11:00 – 12:00 17:00 – 18:00 

12:00 – 13:00 18:00 – 19:00 

2.4 Bijzonderheden en weersomstandigheden 

Tijdens de uitvoer van het veldwerk is op een parkeerplaats aan het einde van het Domineesstraatje 
een aanhanger aangetroffen waarop een verbaal van de politie zit. Op dit verbaal staat dat de 
aanhanger verwijderd dient te worden. Doordat dit voertuig verwijderd dient te worden is dit 
voertuig als ‘fout’ genoteerd en daardoor buiten de parkeermotiefmeting gehouden. Verder hebben 
zich geen bijzonderheden voorgedaan die het veldwerk hebben verstoord. Op dinsdag 12 juni 2012 
was het de hele dag droog en was de gemiddelde temperatuur 14 graden Celsius. Hieronder staan 
foto’s van tijdens de uitvoering van het veldwerk. 
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3 Resultaten parkeeronderzoek 

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste resultaten uit het 

parkeeronderzoek. 

Zoals in hoofdstuk 2 beschreven bestaat het onderzoek uit een parkeerduur- en een 
parkeerdrukonderdeel. In tabel 3.1 staan de resultaten van het parkeerdrukonderzoek per 
deelgebied. In de nachtronde (van 5:00 tot 6:00 uur) zijn de meeste voertuigen in het 
onderzoeksgebied geteld. Hier is een bezettingsgraad gemeten van 65%. Gedurende de ochtend 
neemt de bezettingsgraad in het hele onderzoeksgebied af tot 53% om 10:00 uur. Daarna stijgt de 
bezettingsgraad licht. De laagste bezettingsgraad is gemeten om 14:00 en om 17:00 uur (44%). 

tabel 3.1 Resultaten parkeerdrukonderzoek 

Bezetting per ronde in absolute aantallen en percentages 

Deelgebied Capaciteit 5:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 

Wilhelminastraat e.o. 27 14 (52%) 9 (33%) 10 (37%) 8 (30%) 11 (41%) 11 (41%) 

Domineeslaantje e.o. 30 17 (57%) 26 (87%) 21 (70%) 22 (73%) 24 (80%) 26 (87%) 

Marijkestraat 21 16 (76%) 10 (48%) 6 (29%) 8 (38%) 6 (29%) 7 (33%) 

Totaal 78 51 (65%) 48 (62%) 42 (54%) 41 (53%) 43 (55%) 46 (59%) 

Bezetting per ronde in absolute aantallen en percentages 

Deelgebied Capaciteit 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 

Wilhelminastraat e.o. 27 10 (37%) 9 (33%) 11 (41%) 9 (33%) 10 (37%) 9 (33%) 

Domineeslaantje e.o. 30 23 (77%) 19 (63%) 23 (77%) 18 (60%) 15 (50%) 14 (47%) 

Marijkestraat 21 8 (38%) 3 (14%) 5 (24%) 11 (52%) 7 (33%) 12 (57%) 

Totaal 78 44 (56%) 34 (44%) 42 (54%) 40 (51%) 34 (44%) 37 (47%) 

Omdat de deelgebieden vrij klein van omvang zijn is ervoor gekozen om de resultaten van de 
parkeermotiefmeting niet per deelgebied op te splitsen. Hiermee wordt de parkeermotiefmeting 
correcter uitgevoerd. Stel dat een bewoner ’s ochtends om 5:00 uur staat geparkeerd in een 
deelgebied, vervolgens om 7:00 uur wegrijdt en zijn voertuig om 8:00 uur in een ander deelgebied 
zou parkeren, dan wordt deze bewoner onterecht als werker of bezoeker worden aangezien. Door de 
deelgebieden samen te voegen worden de resultaten van de parkeermotiefmeting betrouwbaarder. 

In de nachtronde zijn 47 voertuigen (60%) aangetroffen als bewoners (zie tabel 3.2). Voor 4 
voertuigen is geen motief bepaald, dit komt doordat het voertuig fout geparkeerd stond of geen 
kenteken heeft. In de loop van de ochtend verdwijnt een deel van de bewoners uit het 
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onderzoeksgebied en komen de werkers het onderzoeksgebied binnen. De meeste werkers worden 
gezien om 12:00 uur (23%). De meeste bezoekers worden gezien om 15:00 uur (8%). 

tabel 3.2  Resultaten parkeerduuronderzoek 

  Motieven per ronde in absolute aantallen en percentages 

Deelgebied Capaciteit 5:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 

Bewoner 78 47 (60%) 32 (41%) 23 (29%) 21 (27%) 20 (26%) 21 (27%) 

Werker 78  9 (12%) 14 (18%) 14 (18%) 17 (22%) 18 (23%) 

Bezoeker 78  4 (5%)  3 (4%) 4 (5%) 5 (6%) 

Totaal 78 51 (65%) 48 (62%) 42 (54%) 41 (53%) 43 (55%) 46 (59%) 

        

  Bezetting per ronde in absolute aantallen en percentages 

Deelgebied Capaciteit 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 

Bewoner 78 21 (27%) 18 (23%) 18 (23%) 24 (31%) 27 (35%) 31 (40%) 

Werker 78 15 (19%) 13 (17%) 13 (17%) 8 (10%) 4 (5%) 3 (4%) 

Bezoeker 78 5 (6%)  8 (10%) 6 (8%) 1 (1%) 1 (1%) 

Totaal 78 44 (56%) 34 (44%) 42 (54%) 40 (51%) 34 (44%) 37 (47%) 
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4 Conclusies en restcapaciteit 

De hoogste bezettingsgraad is ’s nachts gemeten voor 6:00 uur. De bezettingsgraad was toen 65%. 
Van deze voertuigen zijn er 47 aangeduid als bewoner (60% van de capaciteit). De restcapaciteit van 
het onderzoeksgebied bedraagt 27 parkeerplaatsen. Hierin zitten nog wel de foutparkeerders. 
Zonder de foutparkeerders is de restcapaciteit 31 parkeerplaatsen. Voor het te realiseren 
appartementencomplex zijn 18 parkeerplaatsen nodig. Hierbij zijn ook de huidige parkeerplaatsen 
op het terrein van de te realiseren woningen meegenomen. Wel moet in ogenschouw worden 
genomen dat bij deze analyse naar de restcapaciteit naar het hele onderzoeksgebied is gekeken. 
Als alleen naar de Wilhelminastraat wordt gekeken dan is de restcapaciteit 13 parkeerplaatsen. 
Hiermee is de restcapaciteit voldoende, zeker gezien de 18 parkeerplaatsen die aan de noordkant 
van het appartementcomplex nog worden gerealiseerd. De aanname wordt gedaan dat bezoekers 
vooral overdag komen waardoor de parkeerplaatsen in de nacht alleen door bewoners zijn bezet. 
Overdag zijn de meeste bewoners vertrokken en hebben de bezoekers voldoende parkeerplaatsen 
beschikbaar. 
 
In het weekend kan de parkeerdruk hoger zijn dan nu is gemeten. Hoe hoog dan de parkeerdruk is, 
is niet bekend. Immers heeft het parkeeronderzoek plaatsgevonden op dinsdag. In het weekend zou 
het voor kunnen komen dat het parkeren door bezoekers tot problemen kan leiden. Echter is er in 
het weekend geen verkeer van werkers en bezoekers van de school aan het Domineeslaantje. De 
bezoekers van de nieuw te realiseren appartementen zouden hier kunnen parkeren als de 
Wilhelminastraat vol staat met geparkeerde voertuigen. Hiervan zou alleen sprake zijn als de 18 
nieuw te realiseren parkeerplaatsen aan de noordkant van het appartementencomplex en de 13 
parkeerplaatsen van de restcapaciteit in de Wilhelminastraat bezet zijn. 
 
In afbeelding 4.1 staat een kaart waarin de restcapaciteiten per sectie staan bij de hoogste 
bezettingsgraad. 
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afbeelding 4.1 Overzicht restcapaciteit per sectie (blauw) 
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BIJLAGE 4



Situatietekening Wilhelminastraat




